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 בר ןמז הומ תועיבצמ ולש דנואסארטלואה

 אלפה הברמלש ,ס גאו: .וירואטמ שוביכ לע

 דדוי ,הרוכבבה לע .טלתשהל תילצה אל

 :דבוכמה 3-ה םוקמל

 ךישממ יוחסוא לש םאמאזיא] 1, ,יופצב

 .6-ה םוקמה לא םיבלש ינש - םעפהו ,ספטל

 םג שי תוחלצה לומ ,םייחב .ומב ,דעצמב

 תא עדי רשא ,6ן. (110(.181" ךכו ,תובזכא

 =-דעצמה לש עצמאה וקב תחונ ..הדוכבה

 קפסמ .הלודגה הצירפה תא .10-ה םוקמב

  רפסמ קחשמה םש הרבחה םש
 תועובש

 56 סווו וקהדוסא 2 וסט קח

 7 סוס 5 סוס עוחסוא
 7 -- , ּ וט

 48 | וש ג הסהגוד 2 גו ו? ח0

 "8 | | םטאפ אטאמא 30 סווג

 4 ו וו

 8 | - ההגאס קוא 2 וו
 5 -  םם506אז 2 ואדמה אל

 0 וופחספפ סו וווטוזוד 8 וו אמש סו ם

 48 641.4 0דו0 סועוו ולד ד הסוסוסא

 וסל וס חסטחספש

 38 סמחווא

 4 ואז=חהקו גץ

 5 זואוס שוחה

 ן2 לוח

3 8 

 0 /וורובוא

 2 םזהה 05550

 8 וה זפסה

 9 הדו

 ונחוויד .וילע ,םיטובורה רוטלומיס םעפה

 רשייה - 5ווגזדחתש 5דחמו, ,הז ןויליגב

 לש ודמעמב אוה םגונ ךכו .13-ה .םוקמל

 אמו אתוס זו ,םדוקה םיטובורה טיהל

 .20-ה לש םודאה וקל חנוצש

 אטטכ ןיסא 3קח8מ ,20-המ וקחדנ םעפה

 םוקמהמ 561777.ם₪5 |! ,21-ל 17-ה םוקמהמ

 .23-ל 20-ה םוקמהמ 008 2-ו 22-ל 19-ה

 םיכישממ םישדח  םיקחשמ ,ליגרכו

 (:א(154 כמא ,םמוקמ תא שפחלו גהבתהל

 טאן[שג ₪5 ,25-ה םוקמב אש תוסחמ]

 םוקמב 22 80[110/77 | ,56-ה םוקמב

 5 או₪₪ 71,.2-ה םוקמב א1.םזסא ,62-ה

 .88-ה םוקמב ₪005 ,75-ה םוקמב

 ₪1 -ו 90-ה םוקמב םאסאשא פשטתס

 .100-ה םוקמב ירטה

 .ייב ,ייב .חוודל ךישמנ

 | :גורידל תבותכה
 סוס [?זסנו\וס!וסוחפ
 הוטו[ 6

 30332 16 סו!
 דו טז

 ןסוסופאפ4ו| .חו

 :עדימה תדרטסוטוא ישלוגל
 הוכו 548 חו -ןס|ס

 יחכונ גוריוד םדוק גוריד

 ו. ₪202 השאאתתהה ה-7

 ו

 תאמ  המוא

 ו ₪ ונזכ תק חוב 'י 0 וש 2 רּובכל

 | 5 יתנש ור / לע סותחלכ ינוצרב

 ..תדוכ ךיראת

 - םוןורר

 "סמ רוונה וונמ תויהל שקבמ
 ויוו תכרעמ תדוקפל האחמה תפרוצמ כ
 הזיו ;יארשא סיטרכב בויח תוארוה ב

 ה סיטרכה לעב סש
 1000 -.-----.-:<-<+-<= 47 רססמ
 . רע ףקותב
 שת +-ב בויחה יארשא ויטרכב

 6 'סמ החולש 03-5794711 לט ,51114 דוקומ ,קרב ינב 2407 .ד.ת

 ת;ישדחמ ינא [ר ה,ישדח יונמ ינא ₪

 ₪ ₪ ₪ ₪ = ₪ כ ירנזכ

 .?טרפ םש 122.25... 1 החפשמ םש

 רפסלמ

 4 4 44 0 המי ₪. המי ₪0. המי המי השו המי המה המי השר השמ !₪ה ₪8: המה השו המה השי השג ₪4 ₪

 הונויליג 12 רובע ןמוזמב חיש 254 ךס לעו

 ןלוגיעב ףקת) סרנייד , טרכתרשו
 פל! ב ב ותכ 42. 42 9

 רהכ

 ו -----:=שיטרכה לעב תוניתח
 תוביר אלל םיווש םיישדוח םםיזמול

 ו ו = 2-5 == ה = א-ה

 היזיוולט ,בשחמ יקחשמל ליבומה ןוחריה
 ברסל השקש העצה ךל עיצמ ,םידיקפתו
 יתנש יונמ לע םויה דוע םותח !הל
 שדוח ידמ לבקו ,(תונויליג 12) \\12.-ל

 "יס. יב לע

 :יונמ לכ לבקי ףסונב

 ךותמ ותריחב יפל דחא בשחמ קחשמ 85
 .המשרחה תפסב העופומה \ המישרה

 , הכווש - רוטס גאבי ודעומב רבמ טיטרכ 3
 4 רוטס ג וא ב" תויונח תשרב תוחנהב ותוא

 יונמה ןיב ולרגוי שדוח לכב 1
 , סט , טיס וטלומ גאב תנתמ ,8דה חח דחמא

|[ 

 הישר

 ובוב 0 10 כוו

 הונו תרמה
 רו נז" דעה רד יננ כט ו 9 ו וג"

 ס'י'נוטיוילקת - תהתמהלמ תנוכמ

 - בהזה תווכנמ

 סם ינו טיל ק ת ם'ית גאו

 םינוטילקת םיטובווה תפקתמ

 6 5 - ח ש א 5-5 ₪23 :5ף: ב

 !הו!6%:הש|-ב םיקהתהשמ יוהא - רופס

 6 <.חה שא שם ערה עו נפו א

 ₪ ם - הם סם ה ה 3

 םינועילקת - !ור'גו סוט

 ₪ ץ-₪₪ ז סוני היגה ווז א

 םינוטיל קת



 9-9 2 פננינ'ג יעור :תאמ
 ה רו מ ו ג
 ו ו ל -י ימ --

 ו ב א מ
 ,ךכ וא ךכ .יחרכהו דחוימ םספק םושמ |

 ןיא יכ וטילחה םיתנכתמ המכש רבתסמ
 והשימל ץיברהלמ רתוי הנהמ רבד
 ותוא תוארלו ,ש"מק 200 תוריהמב
 ,רבלמ .הכרדמה לע חרמנו ףע ,ץפוק
 !םישנא העבשל הז תא תושעל ,ןבומכ

 שדח םיעונפוא ץורימ - הוכה כח פו
 8 לש קחשמ רשפאמ ,(/וח0ט8 95-ל
 תויצפוא לכל ףסונב תשרב םינקחש
 .תוליגרה קחשמה

 יליבש ,םירעב תורחתהל איה ךתמישמ
 ךות תאז לכ - 'וכו תויררה םיכרד ,רפע
 ומכ שיבכה תונכסמ תוענמיה ידכ
 םינעונפואו ,םיסומע םיתמצ ,םירטוש
 | .ךממ רטפיהל וסניש םירחא

 דחאב תורחתהל ךתורשפאב
 םהב ,םינכוסמ ץורימ ירוזא השימחמ
 םאתהב ףסכ דיספהל וא חיוורהל ןתינ
 םיבלש השימח שי רוזא לכב .האצותל
 היפ ו וי יא יויו וו מ ו יא יב

 - םיבלשה 25 תא רורשתש הרימבו
 יי מ יי

 ךל רשפאת קחשמה תוריהמ
 התא םא םג ןושאר םוקמל עיגהל
 קמחתת םא קר תאזו ,רוחאמ רגפמ
 ומכ תוברואה תונכטה לכמ החלצהב
 ו ב ו ג
 .תוצובק וא םידדוב לש םיסיסכתו

| | 

 | ור

 לומ דומעל בייח אל ,יופצכ ,ןקחשה
 עצבל ותורשפאבו ,םינוא רסוחב תופקתהה
 יי" ירי 3 תי עי א = ימ
 קי ב עו
 םרקתמ בלשבו ,םח קשנ לע וידי חינהל
 שיש ו ני ימימה
 .םיביריל רתוי

 ךא ,ןוצר עיבשמ טלחהב יפרגה םוחתה
 יכסמש הדבועה רואל ,דחוימב קירבמ אל
 .םמצע לע םירזוח םיבר עקר

 ,דנואסה םוחתב ןייטצמ קחשמה
 קור תוקהל לש הקיסומ תוברל

 ןקחשה תא סינכמש המ ,יביטנרטלא
 .החושקה הריוואל

 רוחבל ךתורשפאב קחשמה תליחתב
 סנכית טושפ וב ,"חוסיכ"ה בצמ ןיב
 םוקמל ךכרד סלפל הסנתו לולסמל
 חורל סנכיהל הריהמה ךרדה יהוז) ןושארה
 קחשמ"ה לש תורשפאה ןיבל ,וקחשמה
 רובע תורחתהל ןקחשל םרוגה "לודגה
 .ןשקאה לש הלומהה ךותב םינמוזמ

 ךלש תויכזה יפסכב שמתשהל לכות
 םלשל ,םישדח םיעונפוא שוכרל ידכ
 תא ןקתלו ךתוא םירצועש הדימב תוסנק
 .ךלש עונפואל וםורגת ןכאונ םורגתש קזנה

 דמוע ,בשחמה לומ קחשל ךל סאמנ םא
 וב ,"דחא לע דחא" בצמ ךתריחבל
 םיפתתשמ בר קחשמ קחשל לכות

 1 ו
 תועצמאב םירחאה םינעונפואהמ |

 "|" ון ל ג'ס ה | דו יו ו *ו[>

 שי בשחמה ינקחשל יכ רוכז ,תאז
 םיפיטל תופצל המ ןיאש ךכ ,ןורכיז |

 - "תסכל" תמייס עגרכש יממ
 בלשב ונממ המקנל הפצ ,אברדא |

 .ץורימה לש אבה
 :תונטק אל םומינימה תושירד

 ,75 םויטנפ ,ןורכיז לש ו6א\ומ
 לש 25א[₪-ו \ פה ,\אוהטואפ 5
 .חישקה ןנוכב םוקמ

 ינולא-ןוסח תימע :תאמ

 ב
 שגר ל יב ג וש מ
 לחנש - 5006 1א8₪ היה םהמ דחא
 ו ות - ץנמ ך- ו נב
 הרודהמה העיגה ,תיסחי רצק ןמז קרפ
 הילצהש הז בוט קחשמל היינשה
 8016 2-ה אוה אלה ,תוריכמב

 תויוריהמב דומצו ףרוטמ ץורימ
 רקיע ראשנו היה ןשקא הברהו תומוצע
 תקול םעפהש ,50 א: \/1₪8-ב ןיינעה
 ,תירבה תוצרא ,םירצמ ,הינטירבל ונתוא
 .היבמולוקו ץייווש ,דנלניפ

 תורוצ עברא רשפאמ ךשמהה קרפ
 קחשמ ,ליגר קחשמ - תונוש קחשמ

 1 ו ה ו גי
 "םחליהל" ךל רשפאמה ,םינקחש רפסמב
 ,ךירבח לומ ץורימה לולסמב

 ץרפתהל ןקחשה לע ליגרה קחשמב
 השולש דגנכ םירוצעמ אלל המירדק
 םילולסמ השיש ינפ לע םירחא םירחתמ
 .םינוש

 ו ב ו יב ו יה נו
 "קי דר מ רו יקי יה וגו יה ו יו שי! וויב

 יבלש לכ תאו םמצעב םתינוכמ תא ןנכתל
 תורחתב .הרוכבל םיעיגמ םהש דע ץורימה

 יי 1 ה גי 1 יב ו
 תוחושקל ןתוא ךפוהש המ ,תוגילה עברא
 .םדקתמ התאש לככ רתויו רתוי

 העברא תללוכ הנושארה הגילה
 ,ומלשוי םהש ירחאו דבלב ץורימ ילולסמ
 םהירחא םיאבה ץורימה ילולסמ תשולש
 .םינוש תומדקתה ילולסמ ינשל וחתפיי

 טושפ ךילע ןועשה לומ קחשמב
 תוסנלו קתקתמה ןועשה דגנכ תורחתהל
 הלוכי וז קחשמ תרוצ - םיאיש רובשל

 ,ךלש הגיהנה תקינכט תא רפשל ךל רוזעל
 תינוכמה תוגהנתה תא דומלל ידכו
 .םינוש םיבצמב

 יי יי 1-ב
 יי ]ו ו 7
 וא תשרב קחשל ,םהיניב תורחתהל םילוכי
 תורשפא םג הנשי .ילאיריס רוביח ךרד
 םינקחשה ינש ובג לצופמ ךסמ לש קחשמ
 ינשל קלוחמה ךסמ ותוא לא םיטיבמ
 לע םינקחשה ינש ורחתי םש ,(םיקלח
 .ןוחצינה

 ?הנובנ הריחב
 תונוש תויצפואב רישע הזו קחשמ

 ןיב רוחבל לוכי ןקחשהו תויה ,תונווגמו
 רחא גוס גצייל תורמייתמה תוצובק עברא
 .(עבצוו יתצובק יפוא לש

 תא רוחבל ךילע הצובקה תריחב ירחא
 יו יב ימ] ד ו ו יי
 םישביה םינותנה רשאכ ,הריחבל תוינוכמ
 תיפוס תוריהמ :ןוגכ ,ךינפל םינצומ ןהלש
 הרחבנ ךתינוכמש ירחא .תיללכ תוגהנתהו
 ומכ םינוש םייוניש הב עצבל לוכי התא
 1 יל ין יש לי יש יל ו תר ילנה

 ינושה ללגב ישומיש אוה הז רבדו תורחא
 םינושה ץורימה ילולסמ ןיב םייקש לודגה
 נבו רבדמ  ,גלש,ץוב .,לוח 'ילולָסמ -
 לש היצפוא ם/ןאכ תנתינ ,ךכל רַבעמ
 תנמ לע ,תרצייש תינוכמה תרימש
 .םייריתע םיצורימב הב שמתשהל

 םיסונובו תועתפה םנשי קחשמב
 1 ]ו

 חוקפל דימתו וכרוא לכל םומיסקמה
 ספספל אל ירכ ביבס שחרתמה לע םייניט
 יו

 הבוט הלמ
 ו ו ו ש- ו ב ימ/יב

 רומשל הנווכ ךותמ ,ידמל תקיודמו תירויצ
 אל םיפיסומה םינטק םיטרפ לע ריפקהלו

 פי וול ער ב ב מ יי ה ין ה
 לע יידמ דירטמו יטא תויהל קחשמל

 ו
 ,הקלח הרוצב ץר קחשמה ,ריהמ בשחמ

 יי יי" יש יב ד ג מה ו יודע שי

 יי ו ב ו
 :תונוש

 1 ו ]ב
 ךפונ הפיסומ ,םילולסמה ךרואל תעמשומה
 אללו ,ץורימה יקחשמ בורב םייק וניאש
 ךרואל תיללכה האנהה תא הריבגמ קפס
 יקחשמ יבהוא - בושח יפכהו .םילולסמה
 הזה קחשמה תא ובהאי קפס אלל ,ץורימה

 .ףסואל המישרמ תפסות הווהי אוהו



 דחוימבו ,עיגמ ףסונ םיפיס רודמ

 לכב םתעטתנ חטבש ירחא ,וישכע

 ולכות ,הכונחב םתינקש םיקחשמה

 רודמה תנכה ךרוצל .דחוימב ונממ תונהיל

 סונייקואב ןטק יאל רצק לויטל יתאצי הזה
 לע דדובתמ רוא תא יתשגפ םש ,טקשה
 ופפונש תויטוזקא תורענ יתש םע ףוחה

 תויווח תפלחה רחאל .םיבחר םילעב וילעמ

 םימעטמ 134 לע יק רפיס אוהו תונוש

 ול יתרפיס ינאו סוקוקמ תושעל רשפאש

 טילחה ,ותוומה תא יל השוע א"ת יבכמש
 המב +5 ןתנו רודמב טעמ יל רוזעל רוא
 .םיקחשמ תורבח ירתא לש תובותכ
 ."פיש-רטניא"ב אורקל ולכות םהילעש
 ךרועה רוט ןאכ דעו ,רואל הדות זא

 .םעפהל
 ביבר זרזא

 בתממ רודמל החלש םייתעבגמ ךילרא העונ
 קחשמל םיטי'צ םנשי םאהי תעדל השקיב ובו שגרנ

 ? "וואספ טז הוזו:ווז אפ א6]:(14- אלפנה
 טי'צ שי ןכא הזה אלפנה קחשמל ,העונ ןכבו

 חלש םג ,לולא בבוי ,וכעמ ונחילשו ביבחו ןטק
 .ותוא וגל

 ,101495 םירפסמה תא ישיקה קחשמה ןמזב
 .האלפנה הפמה הלגתת ךיניעלו

 קחשמה תא הנק ןורשה תמרמ ןאירמ דעלא
 תמכב עקתנ אותה םלוא ,1:\ 111 ו\וכהאו וואו
 בזכאתהש רחאלו ,עשרה תא לסתל וכרדב םיישק

 תא חולשל יתבשח הלחתהב ,דעלא ןכבו
 רחאל םלוא ,םירחתמ? הרזח ךלש בתכמה

 יאדכ אלש יתטלחה םהלש רודמב ףודפר
 :ןכלו ,עוקת ךתוא ריאשהל
 םירודכ 1,000 - ץסעסטוטסדפוסז
 .היירי תנוכמל

2 ]- 

 .המסלפ חדקא - דר והדר

 .היגרנא םומיסקמ - 11: יאוז[ו 25151 אמ

 .תויפוס-ןיא תוליספ - סא האטסא האכסא

 .תפסונ הליספ לבקת - וזה טאטא[

 םיבלשה 5-ל השיג - 51.אוסהד תת תוכ פו
 .םינושארה

 .םינושארת םיבלשה 11-ל השיג - סאו האס

 השיג - דתה ד צ

 .םיבלשה לכל

 תאו וס: תא םג תוסנל םכל יאדכ ,ןכ ומכ
 וכ =

= = 

 אלש המל ,הארמ תונשל םיצור םתא םא

 ם5 א ז[אט ,ץטו. 5 הדואט :תא וסנת

 ו 5111 כו

 תורבחמ המכ ירתא לש תובותכ רפסמ הנה

 ונילא ואבוהש ,םלועב תוליבומה הנכותה
 רודמ ונשי רתא לכב .טקשה סונייקואהמ קחרה
 יקחשמל םיטי'צבו םיפיטסב קסוצה בחרנ
 םיקחשמ לש וכמאו רירוהל תורשפאו ,הרבחה
 ,םירחבנ

5 30 - 

 רקיעב שי ןאכ - והמראה .34וז6 ]חה

 וליפאו כטא6 אטאטהמו 30-ל םיסי'צ
 .ו'םירכוזו (כותתוהתטז אח- ל

5 - 

 םיסי'צ - הזו רו .הטססה>0 11 6

 אסמה א און.ואס אוססא-ב םיעוקתל

 זמ קה אטסאה וא (ךןצמ ,וכשמהב וא

 = בו ![.ו .יא((נ

 ,הלועמ רתא - וזו ארארא .טוו|| [סק ש
 יקחשמ לכל םיטי'צ דירוהל תורשפא ךל שי וב
 ,הרבחה

 - טאו הת
 .יוכו תונורתפ םיסי'צ - !ו!1ק:/' ירש .טוו,שסחו,

 צ 1-2" 21 רוצד

 .450144286 אוה צטט ואופש= 1.011-ל דוקה

 הוקה לע עוקת התא םא
 0 םפדה שנ הוומחטזח ל 1[-ב

 ש6||-ל דוקה
 ואו! הוה אופ

 יז הא - טחטוו ל]|

 .(ןואוכ3( (5 - + הוווזותשפ לש||

 א וה (וזש 5

 - אוותורטזש ל ש]]

 א הוידאו זז אןוסא יהו

 .[.אדדזמה טאווו - [ה16טהו1וב |

 ויה או 4 - [6חווגה |[

 = א[גאוופיאו (.םופ לש

 .םזסודהו. סא

 פל 3 [4ןכ - |45 לאש||

 א מאא[[א הדיסא - .החו \'וזא] לאט||

 האק - התו הסט ל ₪|]

 . וון ולהדוסא -

 1234567890 שיקתו || לע ץחלת םא
 ,םלועה תפמ לכ תא תוארל לוכי התאש הלנת
 אל הז םג םא .ביואה לש תוריחי וא םירע ללוב
 ץוחלל לכות רימת ,ךלש חוכה תוואת תא קפסמ
 לש ןסחי תא תונשלו ,תינמז וב ₪-ו ון לע םג

 ,ךילא תורחא תוצרא

 ו ==

 ו = 0

 ו

 וו

 יאלוזא יסוי |

 ו ודדם וו

 רתויה םיקחשמה דחא ראשנו היה גה
 תורמל .,ןכלו הזה רודמה ךרוע לע םיבוהא

 :ןטק טייצ ול םסרפל יתסלחה ,ןשי תיסחי אוהש
 ןלש םייחה חוכ תא ריזחהל תנמ לע

 .₪ + | + 0 לע ץוחלל ךילע ,םומיסקמל
 5הו₪-ה ,הוו וה לע ץוחלל לכות ,ףסונב

 ךמוקימ תא לבקל תנמ לע ,ש12-ו ינמיה
 .תוטנידרואוקב

 וה 6
 הריחבה טירפתמ "2 דס םוספ" רחב

 דלקה ,עיפוי םיטידרקה ךפמשכו ךסמב
 ךסמל ךתוא ריזחת וז הדוקפ .םוווטז-ו א[: צץ

 ךתושרלשכ ,ותא[:א].ו) יתודידיה קחשמה
 .קחשמל תושדח תוצובק שמח

 ובש שרח טירפת ךל ןתונ ,ףסונ דמחנ טי'צ
 םינקחשל תחל ,רודכה לדוג תא תונשל לכות
 תוריק ביצהל םגו םיפרוטמ םיעבצב תושובלת
 .שרגמה עצמאב םיארנ יתלב

 סנכיהל ךילע הז לכ תא תושעל תנמ לע

 הגילהמ רוחבל ,יתודידיה קחשמה ךסמל
 תאו לאמש דצב הצובקב רבוקנו תא ב"הראב
 שי ,ןכמ רחאל .ןימי רצב תרחבנכ הדנק תרחבנ

 .תינמז וב !וופשזו=ו או ,(בוז| לע ץוחלל
 ץוחלל לכות טי'צה תא תלעפהש רחאל

 תא תולעהל תנמ לע 1 לע קחשמה ךלהמב
 .הרזחב טירפתה

 וו
 לש 66 ןויליגל ונמזב ףרוצ זושאו האפ 3

 ןוניו המלש ודיעל תורשפא הרצונ ךכו ,זיוו
 בשחמה לומ בשייתהל ןויצל ןושארמ ןהכ
 | .קחשמה תא חצפלו

 :ונל וחלש םהש םידוקה ןלהל
 ₪ ץ:םוחזסא .1

 ויז.ססאפ וא ואו .

 שאמה סאד .

 תאוזאב 5 .

 - רוטוכא לצ
 תבותכ םש |

 ביבא לת ירמת ליג

 צילשאר המלש ודיע

 צ"לשאר ןהכ ןרני

 + < לולא בוי

 ותא זו: .5

 תאו. א המפה .6

 ד" :טטסו וןשטה .7

 ה םושנ :הדדא(ו 0

 וא( כ הוהפ .וו

 5 דאאוקפ 2

 וא א אה 502117 3

 |. !א1ק5 נוי אוווס 4
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 נואו[ .3

 ה ה( [31.1.5 .4
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 םהחא [5

 םיטיי'צ רפסמ רודמל חלש וכעמ לולא בבוי
 אאא וסת( 5-7

 .קשנ ילכ גישמ - 1.
 נסו אוסכמ - [.4|או][ האו

 .תוחתפמ - 1. שאו כשא

 ּ םינוחיעב רחבנש םימעפ רפסמ

 | . פיט-רטסאמל
0 6-7 
 | 07 ו
 | ₪90 ו

0 - 

 תה ₪
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 וםיטי'צ| תויואמר רפסמ ליכמ קחשמה
 בושח ךא ,םכינפב םתוא איבהל ונטלחהש
 םוכט תא דירוי תויואמרב שומישהש רוכזל
 ,ספאל קחשמה ךלהמב םתרבצש תודוקנה
 .האנהב םוגפל ףא תולוכי תויואמרהו

 יקחשמב ודבעי אל תויואמרה ,ךכל רבעמ
 .ילאיריס רוביח וא תשר ,םדומ

 אוה תויואמרה לכל התפמה
 ושיקתש רחאל קר יס תמה ומ הוו"
 :תופסונה תויואמרב שמתשהל ולכות הז דוק

 לכ תא לבקת הז דוק תרועב - אןוז;| *
 .תוחתפמה
 ,הפמה ךסמב הז דוק שיקת םא - א|ו-ץ
 .הלוכ תא תוארל לכות
 תא לבקת ותרזעב - נוי
 ,( ה אוק ה

 יתלב" לש תונוכת ךל ןתונ - אא
 ."עיגפ

 ןוגימה תמר תא ןווכמ - דוו.[םזוז
 .100-ל ךלש

 שמתשהל ךל רשפאמ -
 ./טופסואו6 גוסמ קשנה ילכב
 .וברוטה תכרעמ תא ליעפמ - שוא
 תפסונ הליספ ךל קינעמ - םאשזא
 .וםיפסונ םייחו
 ילכב שמתשהל ךל רשפאמ - םוסחתמ

 ו יזא'טיוטסואנט גוסמ קשנה
 תוליבח לש רבעמ ריאמ - 1.5
 .האיציל דע היגרנא

 לש קשנה ילכ תא לרטנמ -
 .בזואה

 תא דימשמ - טסו =

 .טהוטז-ה

 א + +,%+ %- %> + | | % )+

% 

 /ןויער ,פיט.לב לבקל םינכומ ונא

 תובושת ,תובוגת ,תועצה ,ןורתפ
 לע הלועה רחא רבד לכ וא תודיחל
 2409 .ד,ת ,זיוו :תבותכה יפל ,םכתער
 סקפב וא ,51114 :דוקימ ,קרב נב
 חוכשל אל ןבומכו ,83- 14

 לדג ו ו יו יפו = ב א ל
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 ןייטשרבליז דוד :תאמ

 -- לכקמ .,הגרדהבו טאל טאל
 םיטובורה רוטלומיס תא בשחמה יקחשמ
 ה(דוו\ ופזסא תרבח .רבד לכל רנא'זכ
 תרדס םע לופונומב הקיזחה

 יפ לע התתשוהש הו[ -ןזוא ה אוז
 45 לש ינחלושה םידיקפתה קחשמ

 וכ ו ו ינוע הב ו

 ,רתוי רחואמ בלשב + 310 ה1-ו
 ו

 לצונמ יתלב טעמכה רנא'זה תא התליג
 ו וו וכ ול ₪ כ ו ג וניו וש

 < לע הריקס ו =
 .ףשמהה קחשמו ו אא
 1 זאק וא[ גאן: 2-ל

 וו "4 4 כ מו | ו ומ "ו יי 7

 ה'רבחהו תויה ,רתוי בוט הדובעה תא השוע
 ב יויו
 ןובשח לע אב אל ללכש ןשקאבו תוריהמב
 ור וב

 ו( ון ה |( יקחשמ םע הרצה

 רוציל םיביוחמ 00%]1/15']447-ש ,התייה
 לש םיקוחל םאתהב קחשמה עונמ תא
 היגרנא ןומה .ן:\%\ לש ינחלושה קחשמה
 לע וזבזוב וליפא וא ואצוה םיבאשמו
 ןוגכ ,םינושה םיקוחה לש םתעמטה
 תטפשה ,םוח יעקשמ ,םיטובורה ילקשמ

 .'וכו טובורה לע קזנה
 ואר יאדו 5% יצירעמש תורמל
 ו ו יי שי יו לי

 תוזחב אוה רזפרמה |

 יי תרדסבי תתפנ ו -ר

 ב ב
 תקיפרג לינגרה | ו 1 וה מ ה יי ו

 ויגו גו יא ונע י | יי( "יג שר יה

 וימי! יומו ו: יש ינו לוברסו דוגי וב

 .ןהילע תוצפל השקש
 תא םייקמ 5 טאם

 אצמוהש ינוימד םוקייב ולש קחשמה םלוע
 ףרוצ היה אל ךכיפל ,ומצע קחשמה דובכל
 םיקוחל קחשמה ינונגנמ תא םיאתהל
 ועבנו ובתכוה קחשמה יקוח ןכש ,םימייק
 ,םתריציבש תולקהו תוחונהמ

 ."רל ייל יער יב ]| בג יל יא יא
 ןורתיה ךא ,511דדו:א מכ 571:1.-ב םג

 .הקיפרגב -

 תקיסומב םיוולמה דממ תלת תייצמינא

 .רתויב ההובג תוכיאבו המרב הריווא
 ךרואל עיפוהל םיכישממ הלאכ םינוטרס
 קשנמו ,תונושה תומישמה ןיב קחשמה
 גצומ תומישמה תריחבו תונכהה
 .אלמ בובידב הוולמו ההובג היצולוזרב

 ,"סייטה את" ךסמ - ומצע קחשמה ךסמ
 תקיפרגב קחשמה תביבס תא הארמ
 וניארש וזמ הברהב תרפושמ םינוגילופ

 אוז הו דרו- ב ו אוטווה אוןוכא-ב
 תוריהמו תדצרמ יתלבהו הקלחה העונתה
 יי יש יג יי ב יש יב ו יו יג
 ,ריהמו ימניד קחשמ עונמ םירזוש
 ,הלועפ קחשמ יפואל םיאתמש

 1 יונ 1 אי ד ו וימי
 ו = יו ו כי יב

 םיידממ וד םיטקפאב :הוולמו .תרפושמ
 .תידממ תלתה הביבסה ךותב םיגצומה

 תואריהל ליטל תרשפאמ וז היגולונכט

 יתכתמ ףוגכ אלא ,ירטמואיג ףוגמ רתויכ

 1 ם ידי יל די ות יצ
 ב יירש יי יג

 ויזה ]ו יין ואם ב |" ו יד וו

 אקווד ואל הצוענ ,םיתלצומ םינושה
 ירה שי הן צה אס | ו * עינא [ילוי=:

 אלא ,םירחאה םיטובורה יקחשמבש ולאמ
 םיססקטב ןייפואמ טקייבוא לכש ןוויכמ
 תידממ תלת הילשא םיפיסומה ,םיידממ וד
 .םיינוגילופה םיפוגל
 בזכאמ אל ףא 51 ודא מכ |

 ודקפמכ דקפתמ ןקחשה .הלילעה תניחבמ
 ולש ברקה תוארוה תא רסומה ןטק אבצ לש
 .תיתוכאלמ היצנגילטניא לעב בשחממ

 םיתעל לבסו םדא ייח ומכ םילוקיש

 לש ומשו וא[ יניעב םיילושב םיספתנ
 והדבכיב וב גוהנל ךירצו ,וטכחה בשחמה
 לע) תונושה תומישמה ןיב ,"והדשחו

 ,בשחמה ךינפל גיצמ ןתוא !םינוש םיבכוכ

 תא תכפוהה ,תירופיס הלילע תמקרנ
 רשאמ יתלילע רתוי טעמ והשמל קחשמה

 ,ברק תומישמ תרדס
 יי ו

 רעש חטשב לגר תסירדל !אז'יוון צץ
 עקשומ ןויסינ אוה .וב הכרד אל םויה
 יפכ תוחפל תירחסמ חילצי אוהש הווקנו
 .תיתוכיא חילצהש

 - ו

 ןייטשרבליז רוד :תאמ

 ₪51 01:81 ריבעה ,ןמזמ אל
 1 ו ב - 1

 ירש מ | ו ו מ ו דב
 יקחשמ תא ךפוח ,ותמועל ,:ח1.\או
 ב ו ו ור - רה

 ו ו ל ו
 ל ב ב -צ
 | יב

 ןומהב ריכזמ םט1:4א1 ,השעמל
 שר א ריס ל מ וש וי
 5צ אם ן6 2 ₪ ְָןמכ  םירחא*
 טובורב םיטלוש ונא . כא \/\א5-ו
 קטנמ םע תינוסכלא קחשמ תפמב ונלש
 והשלכ .םוקמ לע הציחל :טושפו לילק
 ב ךסמב
 1 רג ו = לג יוגה
 ןא הייחי ררחשת = ינמיהירבכעה רותפכ

 .םיליעפה קשנה ילכמ תוירו רורצ
 קחשמ אוה ₪2 01,\א| ,ךומאכ

 שמחל שי המישמ לכ תליחתבו ,םיטובור
 קשנ ילכ יגוס לש בחרנ רגאממ טובוהה תא
 יבוה .,םירזיילמ לחה ,תילפתב םיגוש
 םינומירב הלכו םיליט ,םיעלקמ ,המזאלפ
 לגו יה וב "ערי ד"א יי יי | יב

 ב
 לע וא 1-9 תדלקמה תורפסב שומישה ידי
 ,טושפה הלעפהה קשנמ) רבכעה ידי
 לש הרוצת לכ תמא ןמזב רוציל ךל רשפא"

 םהבש קשנה ילפ ךותמ רחבתש שא חטמ
 .וטובורה תא תשמיח

 תינדיתע איה קהחשמה תביבס
 ל ו )נעו ויציב
 בושל ידכ םילשהל שו םתוא ,הנשמ
 הפמב םירייסמ ונא המישמ .לכב ..םיסבל
 אר ו ייל מ יקי מ יו ומ יי
 ד ו - ו כ
 לימ ו גו וב םיביואו
 דא ₪

 2 איה קחשמה תפמש תורמל
 םירוציהו םינבמה לש םלדוגו תידממ תלתו

 ה ון ןיעמ יא * ₪ * 2 ו ה ו יש"

 ג ו
 ,תשומחת ,תודוקנב תוכזל תנמ לע ףוסאל
 .םינוש.םיניפות ינומו קשנ ילכ

 איה קחשמה תביבפ ,ללככ
 ,למשח .תורדגב האלמו .תיביטקַארטניא
 םיכפוהש .,'וכו םישקומ ,תומלצמ ,תותלד
 ו ב ]ו

 תא האור התא םא .גו:01.4%1ו-בש רמול
 יד = ד יב "ב "וב

 קחשמה תפמ ללוב ,קחשמה תביבס לב
 +4 תקיפרגב תגצומ ,תימינפה

 ,הקלחו ההחיהמ הָיצמינא םע תינועבב
 ו -' 1 םוה+י |:
 רב
 לש תיזיפ הלדגהו רתוי בר טוריפ רשפאמ
 ישו -רו גוט יעני

 רו וי ו דע ב

 אוה ךא ,הלעפהל לק םנמא אוהש הדבועב
 ב ו רב
 ילכ לש קיודמ ןוויכל חונ אל ינוסכלאה
 תסמ לע ךמתסהל םיכירצ ונאו ,קשנח
 לש ינוניבה "ךרעב"ה לעו ונלש שאה
 .תועיגפה ץבקמ

 ו ל רו יי יב ו וי
 קלח לכשכ ,םיקלוהמ קהשמה יתטש
 ונא שא שאש ךכ ,תרחא המישמ הווהמ

 .תומישמה תמלשה םע לזאפה תא םינוב
 | < ור יי א מ | יו ו יה יג |

 .הנגהה תוכרעמ תא םיעבוק השעמל
 לי ו יש יב ובו ה גב ו
 םירדגומה קשנ ילפ רפסמ קהחשמה
 ו ו ל |
 עבסמו ,רתוי תושידח תויגולונכפל
 = יי יונ יקי ו יויו" ה
 ויש צד מ נמו +

 - המישמל םיררוב אצנ דימת אל
 ]ה
 ו יו ו יי =
 .תשרו אוסמאו תסרג

 אוה 2[. א6-ב בושהש המ

 וא קזח ביואב דימת זכרתמ אל רגתאהש
 וו דידי יי וו "וג =
 תא אוצמל םיחילצמ אל ונאש תילמשח
 ,תדרל תברסמש תילעמ וא ,הלש קספמה
 ןיבל וניניב דירפיש המ תויהל םילוכי
 "ונוי שב

\ 



 ןייטשרבליז דיודו ביבר ןרוא :תאמ

 תוינש 10 םידדומתמה תושדל ,בל ומיש
 שומיש לכ אלל הלאש לכ לע תונעל דבלב
 תונעל וסנ .רזע ירמוחב וא ומצע קחשמב

 .תובושתב ץיצהל ילבמ תובושתה לע םכמצעב
 הצור 2-12 ₪51 תכרעמ ,ךכל רבעמ
 תוכזה תא המצעל תרמוש איה יכ ,ריהבהל

 יתלב תוגהנתה בקע תורחתהמ ףתתשמ לוספל
 הטילשו תואיקב רסוח תנגפה וא תמלוה
 .ןודינה קחשמב םיילמינימ

 רודב שאר לע אצמנ המ - תודוקנ 150 רובע ,1
 ?םלועב לודגה רמצה

 .תודוקנ 0 :ןריל

 5 ג
 .דבלב תודוקנ 50 :רימא
 .דבלב תורוקנ 75 :יש

 ףלוגה קחשמב חצנה ךיא - תודוקנ 150 רובע .2
 ?סקמ תא ליצחל תנמ לע

 .תודוקנה אולמ :ןריל

 .תודוקנה אולמ :רימא
 .תודוקנה אולמ :יש

 סקמ אוה בלכה םאת - תודוקנ 100 רובע 3
 ?ךפיהה אמש וא ,םאפ אוה ןפשהו

 .תודוקנה אולמ :ןריל
 :תודוקנה אולמ :רימא
 .תודוקנה אולמ :יש

 ?ונורב הז ימ - תודוקנ 500 רובע .4
 .תודוקנ 250 :ןריל
 .תודוקנה אולמ :רימא

 ידדומתמה
 ןריל :םוש
 והכ :החפשמ

 10/10/83. :הדיל ךיראה
 ביבא לת :םירונמ םוקמ
 ארוע באה םש

 תוה :םאה םש

 'ט ינוריע :םיחיב

 ₪ 'ח ":החיב
 :בטנחמב קחועלמ ץוח השוע אוהש םירבר

 ץרמ קורפלו םיטסווק.רותפל בהוא
 ו 1=ב

 3-כ ינפל קחשמב קחיש :םיפסו) םימרפ
 .םישדוח

 רימָא :םש

 בלוד  :החפשמ
 4/6/86 : :הדיל ךיראה

 ןולוח :םירונמ םוקמ
 םרוי .יבנאה םש

 דרו :םאה םש

 ןודרוג :םיהיב

 + 'ה ":תחיכ
 :בצחמב קחשרמ ץוח הועוט וווהצ םירבר

 .היזיוולטב הפוצו לטרודב קחשמ ,ארוק
 לסרודכ קחשמ רימא :םיפטונ םימרפ
 ארוק יונפה.ונמזבו ןולוח לעופה תצובקב

 שדד רוסמל שקפמ םג אוה גנבז ירפס
 ,ןוררוג טדיבמ 4 'ח התּוכל

 .תורוקנה אולמ :יש

 קתשמב םחלנ התא 'מ דגנ - תודוקנ 150 רובע .5

 ?המודמה תואיצמה
 .תודוקנה אולמ :ןריל
 .תודוקנה אולמ :רימא

 :.תודוקנת אולמ :יש

 ףיטח תא גישמ התא ךיא - תודוקנ 150 רובע .6

 ?ותרומת לבקת המו ותוא ןתונ התא ימל ,ןאקפה
 .תודוקנ 0 :ןריל
 .רבלב תודוקנ 100 :רימא

 .תודוקנה אולמ :יש

 השופחת ןיכת ךיא - תודוקנ 200 רובע .7
 ?טופגיב

 .תודוקנ 0 :ןריל
 .תודוקנ 120 :רימא

 .תודוקנה אולמ :יש

 םהלש חבזמה יצפת םתמ - תודוקנ 500 רובע .8

 ?טבשה שאר ןיתממ
 .דבלב תודוקנ 125 :ןריל
 .רבלב תודוקנ 250 :רימא

 .דבלב תודוקנ 375 :יש

 קחשל לכות דיריב - תודוקנ 150 רובע .9
 תרטמ יהמ .םישורבכעב רושקה קחשמב
 ךקחשמה

 .תודוקנה אולמ :ןריל
 .תודוקנה אולמ :רימא
 .תודוקנה אולמ :יש

 תויח יתש וליא - תודוקנ 150 רובע .0
 ?קחשמב תועיפומ תוירוטסיהרפ

 .דבלב תודוקנ 75 :ןריל
 .תודוקנה אולמ :רימא

 .תודוקנה אולמ :יש

 תויללכ תולאש

 קחשמה תרטמ התייה המ - תודוקנ 150 רובע .1

 14 יראל
 :תודוקנ 0 :ןריל
 .תודוקנ 0 :רימא

 יש :םש
 ןמלביטש :החפשמ
 29/1 2/8? :הדיל ךיראת
 ישי תמר :םירונפ םוקמ

 ןמחנ ::באה םוש
 לחר :םאה םוע
 םיזרא :ם'היב

 3 'ח  :החיב
 :בחמב קחוטרמ ץוח הטשוצ אוזהשע םירבד

 ,דייצמ ,םיינפוא לע בכור 0670 ם"דומ

 .ןרינקב לייסמו יא ן/:ארוק

 ינפל קחשמב קחיש יש :םיפשונ םיטרפ
 קחשמב קחישו רזח אוה םלוא ,הנשכ

 תא דרחל תנמ לע רינרוטה ינפל
 בהא יש םתוא םיפסונ םיקחשמ ,ונורכיו

 .2-ו1 1 םיפוקה יא םה

 יי

 .ההחשאמהה תה ₪7 -

 ו

 .תודוקנ 0 :יש

 תוביתת ישאר םת המ - תודוקנ 100 רובע .2

 ץ(יןנ-וא(נה]

 .תורוקנה אולמ :ןריל
 .דבלב תודוקנ 20 :רימא
 .תודוקנה אולמ :יש

 תלילע תשחרתמ ןכיה - תודוקנ 150 רובע .3
 16 11. 16:117 2 קחשמה

 .תורוקנ 0 ;ןריל

 .תודוקנ 0 :רימא
 .תודוקנה אולמ :יש

 ףודפדה תנכות םש המ - תודוקנ 500 רובע .4

 לאו( ₪050.21 לש

 .תודוקנ 0 :ןריל
 .תודוקנ 0 :רימא
 .תודוקנה אולמ :יש

 ?היטוקס וז ימ - תודוקנ 500 רובע .5

 :תודוקנ 0 :ןריל

 .תודוקנ 0 :רימא
 .תודוקנ 0 :יש

 .תודוקנה םוכיס

 ואוב .םייתסה 2-1[ (כו1₪57 בבס דוע
 :תודוקנה בצמ המ הארנו

 1,050 םע ,ןהכ ןריל ישילשה םוקמב ,ןכבו

 קחשמה תא ןריל לבקמ םימוחינ סרפכ .תודוקנ
 גאב תרבה תנתמ ,אצא48(1א קילדמה
 .םטסיטיטלומ

 רימא םייס תודוקנ 1,840 םע ינשה םוקמב
 ףא ,הובג םנמא אוה רבצ אוהש דוקינה .בלוד
 המו 7-ה םוקמל םנכיהל ידב קר קיפסמ
 שי רימאל .וההובגה םירחתמה תמר לע הארמש

 תכוו .אוהו .רמגל סנכיהל ריבס יוכיס ןיירע
 .םטסיסיטלומ גאב תרבח תנתמ ,א וא! א-ב

 יש ,תודוקנ 2,850 םע ןושארה םוקמבו
 המ ,הלועמ דוקינ גישהל חילצה יש .ןמלביטש
 הובג רעפב ןושארה םוקמב ותוא ביצמש
 ומוקמ ,גואדל ךירצ אל יש .ינשה םוקמהמ
 ,סשאאמ-ב הכוז אוהו חטבומ רבכ רטגב
 .םטסיסיטלומ גאב תרבח תנתמ

 טסווקל תובושת
 .םיגד תדעסמ .1
 דחא לכ לצ לגד ביצת ,רותה לכב 1

 ,רשי םינינת רשג רוציל ידכ םינינתהמ

 תשקבמ ₪17 )₪57 תכרעמ =
 .יקסנאולקוק ןורוד ינפב לצנתהל
 ןושארה םוקמב ןורוד הכז 67 ןויליגב

 .םסרופש יפב אלו רינרוטב

= ₪ 

0 

 :סקמ אצמנ וב םוירווקאל ךתוא ליבויש
 .בלכה אוה םאטו בנראה אוה סקמ
 .טופניבה אוה ונורב
 .בוהזה ןוקרדה דגנ
 לספ םע תונחב גישת ןאקפה ףיטח תא
 בשויש שיאל ותוא תתל ךרטצת ,ברקעה
 הרומתבו הבהאה תרהנמב חתפנש רדחב
 .םיבנג-חתפמ לבקת
 הצלוח :םיאבה םיצפחה תא ףרצל םיבירצ
 ,האיפ + הוורפ + טפנ + הלוחכ
 .ירטנאקה רמז לש תורעשה תחימצ קש ,א
 .הנומתהמ ןקזה שיאה לש קריה .ב
 .רואזונידה ןש .ג

 .וכותב הסוס םע גלש רודב .ד

 תא ךועמל איה קתשמה תרטמ (פ
 .םישורבכעה

 .התוממו רואזוניד .8

 יללכה קלחל תובושת
 .4 יראל םשב קחשמ היה אל 1
 סאו[ כו הגו סא[ .צ 3

 .אויאוסאצ

 .תינמרגב 3
 .תוושאטפסזה אח סאה 4
 אפ טוי ן.א:-ב הפשכמה .5

 הנה רשת  עהנשמ רשע ושש מעממממהממא רטנמתהמשהרמממה  מממממהבומשהת = מממממשעההשמתה - יתששמשה < הש: א  -ש | הכבשרששש ק הש רש - =

 קו 0

 =  םיקחשמ 4 רחאל הלבטה
  םואמאהממההההההה  וחקקההררטממההממה רחצמשנ  הצמשמ האמ רמה = | אשר משמה משמש - תא =< | שש המשמש תממתההשששד האמ -

 | יללב םוקמ - רינרוסב םוקמ 0 םש .םוקמ
 | | |  .תודוקנ 50 ו ןמלביטש יש 1
 | - -  תודוקנ 5 ו רלְסק לייא >> 1
 | .תודוקנ 5 : רחש ןייעמ =
 | - -- .תודוקנ 7 ו יקמנאילקוק ןורור ₪
 | |  ;תודוקנ 0 ? .קלבימ זרא 5
 | ..תורוקנ 900 : ןרמ דעלא 6
 | -  תודוקנ 0 ָנ ..םלוד רימא /
 | תודוקנ . לאוס םעונ 8
 |......:תודוקנ 168% = ו לוק ורק - = = ב 1
 |. .- .תודוקנ 5 1 רג דע ו 0
 ן-ש . :ית/סב 1-כ -- 8 4 . .בגש בדנ 1
 ןת ו ה ורהנ רן רינו כה ו 1. 2/1002 11

 קו
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 םגנינ'ג יעור :תאמ

 םילודגה םינוגראה ולחה זאמ הנש 95 ופלח
 ג ו רמו ו
 ו ב ינו ה רמי

 1- כ ג

 צאו ד לש םלוטב יכ ריהבא ,תישאר

 בושח דיקפת םינעדמלו ,םיטלשנ םישנאה תוחומ
 םישנאה תוחוממ ברמה תא איצוהל הרטמב .ןיינעב

 םינעדמה תרשעמ רקתמ תצובק תמקומ ,םיטלשנה
 .יתמצועו שדח בבש םיחתפמ רשא ,םוקיב םיריכבה

 העשתל םרגו יופצהמ רתוי תצק חילצה בבשה
 וטילחה םה - ןיטולחל "עגתשהל! םינעדמהמ
 .טלושה טקירניסל דגנתתש תיתר תכ םיקהל

 ןתינה לככ לודג רפסמל עיגהל התייה םתרטמשב
 ,םינימאמ רח

 ולתה ,קחשמב םיארקנ םהש יפכ ,"העשתה"

 ,'ג ג מ ור ו ו ג יי יי יל

 ומרג ךכו ,טלושה טקידניסה לש יזכרמה בשחמל
 יתרזאב טקידניסה לש ךלוהו רבוג הטילש דובאל

 .םלועה
 ילכ חתפל ולחהש רע םיינשדח הכ םה "העשתה*

 םע המ .רבעב וארנ אלש םימדקתמו םישרדח קשנ

 םינוגראה ינשש טילחה אוה ,ןכבו ?ירישעה ןעדמה

 - הרטמ התוא םהינשלשו ,הדימ התואב םיתחשומ

 הצובק םיקה ןכל ,םיש /נאה תוחומ לע תוטלתשה
 / החלוהל םינכומו םיישפוח םישנאה הבש ,תפטונ

 סה םילאידיאה ןעמל תוומ

 ימב טילחהל ךילעו ולחה הטילשה תומחלמ
 המוד ומצע קחשמה ,חצנל יוכיפ ךל שי םאו רוחבל

 לש
 2( יש = רובע םרשיר רתורשפאבשכ .רוזאה

 ןתטילש תחת םיאצמנה םינכוסה .םינוש םיעידוממ
 םירופיש םהילע ביכרהל ןתינו ,ןיטולחל םינתייצ
 בר ןמז ברקה הדשב רורשל םהל ורזעיש םיינויב
 ,רתוי

 ףתושרל תדמועש חותיפהו רקחמה תקלחמב
 קשנ ילכ חותיפל םינוש םיביצקת תוצקהל לכות
 לק אוה קחשמב קשנמה .רתוי םימדקתמ םירופישו

 3 פומ[ו לבקמ דו ד + 11+ - שיש

 חולק רתיב ןתינו ,םדוקה קחשמל האוושהב טושפו
 םהלש שומיחה תא תונשל ,תוצובקל םינכוס דגאל
 יו ית ית ונמ

 תינוציק הרוצב רפוש קחשמה הקיפרגה םוחתב

 םג ןתינ אלא ,"תצצופמ" הקיפרגהש קר אל וישכעו

 ףאו ,תולעמ 360-ב קחשמה ךסמ תא בבוסל
 קי 0א] א-ב דקמתהל

 יקלח תמלעה ומכ תוקילדמ תויצפוא שי ,ןכ ומכ

 תייצפואו ,ךלש םינכוסה תא םיריתסמש ןיינבה
 םג הרורב הרוצב םוח ידקומ הארתש ,תימרס הימדה
 .םישק תוארה יאנת םא

 5 ו ו
 לש !םיקרט) תועוצר םג שי ,ןכ ומכ .םיצוציפבו
 ומצע רוטילקתה יבג לע הקיסומ

 הליחתב .ינויגה ןפוא - לפוט תויקחשמה אשו
 ו ג רב ו כמו ומ
 ילכ ורקחת אל םאו ךבתסהל םיליחתמ םיניינעה
 .תורצב םתא - םישרח קשנ

 ברבור לש | ]יש תומוד ו תוש וה מ

. 

 קה ןגוכה + יבג לע יונפ םוקמ לש צ לש
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 1 | ו

 ו - ו
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 2 - 1[: ₪ תו . ו
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 סגנינ'ג יעור :תאמ

 העודיה תשז..ץא06  תרבח
 העיתפמ ,תוירוקמו שודיחל התפיאשב

 ןיטצמש שדח קחשמ האיבהב בוש
 תורמל ,תולועמ תויקחשמבו הקיפרגב

 .שדח וניא קחשמל סיסבהש

 תינבתל המוד ספאת אגא

 ךא ,060 לש "תמאה ןמז" תייגטרטסא

 לדבהה .םיבר םינבומב הנממ הנוש

 םוקמב - קחשמה ןכותב אוה יתועמשמה

 לע תיביסרגא טלתשהלו ביואה תא ץצופל
 םלועה תא חתפל ךילע הפ ,חטשה ברמ
 ותואבו יתמצוע ירזייח עזג תחגשה תחת

 .םירחא םיעזג השולשמ רטפיהל ןמז

 עזגהשכ הליחתמ קחשמה תלילע

 היטקלגה תא אצומ ,"םיירתא"ה - ירזייחה

 "ירתא"ה עזגה וב ,והובו והות לש בצמב
 יו ביר ו קרואו ורעמאה | רפה -7 7-8
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 ףרה אלל םיסנמ ,םירחאה םיעזגה תשולשו

 תסירה ידכ ךות ,ינשה תא דחא דימשהל

 סרההשכ ,היסקלגה לש תכלה יבכוכ

 םינימ תדחכהל יעבט ןפואב םרוג יארונה

 .םיחמצו תויח לש םיבר

 *"םיירתא"ה - םולש רחוש עזג םתויהב

 םיעזגה יגיהנמל םיביתכמ םייתמצועה

 תומישמ םהילע וליטי םה .םישקונ םיקוח

 ,םיקזנה ןוקית לש תומישמ תוברל ,תונוש

 תשולשמ רטפיי ןייטצמה עזגה הרומתבו

 .ומלועב בוש טולשיו םירחאה םיעזגה

 אוה ךרעה רקי בצחמה הז קחשמב

 ,086-ב םוירביטל המודב ,0002-ה

 םיסדנהמו םינבמ םינוב ונא ותרזעבו

 תיטנגה הסדנהה .םישדח םינימ ותיטנגו

 ומכ אלו - קחשמב יזכרמ קלח איה

 קקדזת אל ןאכ ,היגולויב ירועישב

 תושעל ךילעש לכ - םיכבוסמ םיגשומל
 שי

 תווקלו ,םיתוחנ םינימ ינש רוחבל אוה

 ךרובע הרופ היהי םהיניב בולישהש

 .ךיביוא רובע ינלטקו
 םיקוח וביתכה םנמא "םיירתא"ה

 התא הביבסב םניא םהשכ ךא ,םישקונ

 ידי לע רקיעב ,םירחא םיעזגב עוגפל לופי

 :םהל וקיזיש תויטנג תויצסומ תריצי

 ץרתל לכות דימת - ספתיתש הדימב

 .המשא היצטומהש
 םינותנ דנואסה םוחתב םיגשיהה

 הקיסומהש יאדוול בורק ןכש ,תקולחמב

 גוס ינוידב עדמ יטרס ךל ריכזת קחשמב

 םתנווכ וז התייה אל םאוג 50-ה תונשמ 'ב

 ראתל רשפא יא םיתנכתמה לש תירוקמה

 .החלצהכ תאז
 קחשמל ופיסוה 1!₪1.[."תוכס ישנא

 תוארל ףא ןתינו ,רומוה לש 'דחוימ דממ
 רקיעב תועפשומ "םיירתא"ה תויללחש

 הארמה יבגל עונלוקה יאמב לש ןוזחהמ

 ןיחבהל ןתיג ,ןכ ומכ .םירזייח תויללח לש

 הזל רוחשה טילונומה לש ןוימדב תולקב

 ."2001 :ללחב האיסידוא* לש
 קחשמ אוה מאש שא5 ,םוכיסל

 ,היגטרטסא יקחשמ בבוח לכ קפסיש ,רידא

 ףסואב דובכ לש םוקמל יואר טלחהב אוהו

 םומינימ שרוד קחשמה .םכלש םיקחשמה

 8א18 ,יונפ םוקמ לש 41א1מ ,48602א2 לש

 ךמות קחשמה ,ךכל רבעמ .%4-ו ןורכיז

 תשרב םישמתשמ יוביר תורשפאב

 .תימוקמ
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 ןייטשרבליז דוד :תאמ

 ,דיתעב והשלכ ןמזב ץראה רודכב
 דוע תבשומ תירותסמ תיטסיכרנא תכ
 ,גרהבו תומילאב םינימאמה םירבח דועו
 ,הרושה ןמ םדא .תכתממ לאל םידגופו
 הרקמב עלקנ ,הרכשהל סייט קר הרואכל
 לומ םינפ ברקל ותוא ליבותש המישמל
 .תכה יגיהנמ דגנ םינפ

 הא[ תא[ גא .5תא 5

 א 0 םסס אושסאאמ תא האיבהש

 יקחשמ ראשו סחפשה אגתפ

 ,ותוירי יחווטמ) 5101דזאט 1 .םחצ

 תויריה תא בלשטשל ונמזב התסינ
 החלצהב תאז התשעו ואדיו תייגולונכטב

 דעצ ךלוה ,םתמועל ,ן1 אן .[אמ .תיסחי
 קחשמ לש םיטנמלא בלשמו המידק ףסונ
 ,םיצפח םיפסוא ונא .וכותב הקתפרה
 ₪ תונפל םילוכיו םישנא םע םירבדמ
 | | .םינוש םינוויכו תומוקמל תכללו

 לש רצויה תיבמ אוה קחשמה
 אוה .ואריווב ולוככ ובורו /זאסוא

 תורמלו ,הקתפרה קתשמכ חתפנ

 / 7% ןויסינ רוע והז יכ הליחת המדנש
 "ן וסחאאצ ומכ םלוצמ טסווקל
 שק א. א-ו אאאתאסאוש
 תלטבתמ וז הבשחמ - הוואאמהז

 ךותב חדקא םיאצומ ונאשכ ריימ

 ...שוטנ ןסחמ
 | םיחווט וב תוירי קחשמ והז

 ונתושרל ,לאמש לעו ןימי לע םיערב
 לבכ בחרתמה םיחדקא ןווגמ דמוע

 םיחדקא - קחשמב םימדקתמש

 רעס יבור ,דיצ יבור ,םייטמוטוא
 הרואת יקוקיז ,םינומיר .םיעלקמו

 קקדזנ ול ןווגמ לנסרא םיווהמ ,'ובו

 | יקלה ,ךכל רבעמ .קחשמה ךלהמב

 ₪/ ונתיאמ םישרוד "הקתפרה"*ה

 = :ןוגכ ,םירחא םיצפחב שמתשהל

 ןן תפקשמ ,תוחתפמ ,זג תכיסמ ,לבח

 .דועו דועו םודא-ארפניא
 םייתוכיא ןאכ ואריווה יטרס

 האוטאזסהא 1.3508 לשמ רתוי

 ןתינ אל ,לזמה עורל ךא 5
 0600/ לש 006-ה חדקאב שמתשטהל
 אוה קחשמהש ןוויכמ ,ה א[ א

 היגולוגכטב ךמות אלו /1₪01א לש

 .ו!דבלב םירבכעלו וז
 בושחנשכ ,ךשוממ קחשמ רחאל

 | אוהשו ןורקיעה תא ונבה רבכש

 שממ תחאב 5007-ה

 עיתפי הגאטו.ואמ ,חלצומ יד וליפא
 ..הלילעה וושחנת אל םלועל| םע ונתוא

 םיטופטפ רשאמ רתוי הברה איהש

 .ןשקאה תוניצס תא םיוולמה
 םשב תינכפהמ תכ ,חיתפב רומאכ

 תחולש תומילאב תטקונה דצמ 51
 הילא תפרוג ,ףטו םישנ ,םירבג יפלכ ןסר
 בשחוממ יתכתמ לא .םינימאמ דועו רוע

 םעפ םדא ןברוק םהמ שרור ,םירגוס םה ול

 ישנאב לקתנש הרכשהל סייט התא .םויב

 כ

 ףוסבלו ךיתומי
 .םידרומה תוחוכ לא רבחתמ

 ינוידב ץעדמ רופיסט ןאכ חתפתמ

 ררבתמ טא טאו ,וקנאפרבייס [/

 סייטה ,םימלגמ ונא התוא תומדהש 8
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 תומד םתס הנניא ,ןיוורא דט
 תלעב איהו הכרעמל תועטב העלקנש
 .תירותסמה תכל המוצע תובישח

 ארונ הכ דוס ץוענ דט לש ורבעב
 קר .וב רכזיהל זעמ אל אוה וליפאש

 םילגמ ונא ,םלוח אוהשכ ,תולילב [
 תא םימומע םיקבשאלפ תועצמאב []

 תוחוכב ןחינ דט - התימאל תמאה
 יאדוול בורק אוהו ,םייעבט-לע
 לא ותוא לומ דומעל לוכיש ירדיחיה
 .ולש תינודזה תכה תאו ותוא םיבהלו

 אלו ינוניב יד אוה קחשמה קוהיל
 ,םיאטירבלס יידמ רתוי ןאכ ואצמת

 תא םישוע םיימינונאה םינקחשה ךא וש
 קפסמ ןפואבו הנמאנ םתדובע [[

 הניעטו הרימש קשנמ .טלתהב

 ונמוקימ תא רומשל ונל רשפאמ 2 ְ

 הקתפרה קחשמב ומכ שמס קחשמב
 תייצפוא תמייק ,םיתמשכ םגו
 .רוחאל תצק ונתוא הריזחמה דא *

 חיטבמ קחשמ אוה ןואםסו א
 - ןשקאה יבהוא לכל הנהמ דואמו |

 לש םיטנמלאו הרישע הלילע

 ,ינוגברל ותוא םיכפוה הקתפרה 4
 אוה ;תאזמ הרתי .יפייכ דואמו ןיינעמ

 יקחשמ ןיב רושיגב בושח בלש הווהמ

 קוחרה ןוזחחשכ ,הקתפרההו ןשקאה

 ליכיש קחשמ-יטלומ ןימ לע עיבצמ

 לש םירנא'זה תשולש תא וכותב 5
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 ו דדרממא ל מב . מ

 ,םי; ?תרמ םירופיט
 ,הוארלו עומ עומועל .טילקהלו הלו ריועל םינמזומ םהא . ןכ | :

 .!םכתא הארנ ...םייוכישה לכ דגנכ תואקתפרה יקחשמל האצל
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 רבוצ טנרטניאה לש הדמעמ

 בטיה שיחממה רבד ,םוי ידמ הצואת

 תא גישהל םיסנמ ונא יכ הדבועה תא

 העידי ךות ,תלוכיהו עדימה ירעפ
 .םקיבדהל לכונ אל םלועל םצעבש
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 םישדח םירבד םנשי ןכ יפ לע ףא
 לע הבוחש טנרטניאה םוחתב םייסיסבו

 איה אסא 085 ,תערל ונלוכ

 עריה תויעב לכל ילאיריאה ןורתפה

 רפוס" הנכות יהוז .הז אשונב

 ,םיטרפ לש םקמועל תדרויה "תעקשומ
 עיגהל תעד רב לכ לוכי התועצמאבו

 םילכהו םיחנומה לכב הבוט הטילשל

 תדרטסוטואב ,שלוגה ינפב םידמועש

 .תבחרתמה עדימה

 הרבחה ,0₪0 לש רעיה להק
 אל ,הרמולה תא הרציש תילארשיה

 ל"וחב םיקוושה אלא לארשי היה
 החתופ איה וזככ .ב*הרא רקיעבו

 ,ןיראב לבוקמהמ םיהובג םיטרדנטסב
 ןהו תיפרגה העקשהה תניחבמ ןה

 תושרל םידמועה םילכה תניהחבמפ

 תירבעל המגרות אל איה .שמתשמה

 ;הב םגופ וניא ללכ הזש אצומ ינאו

 םייעוצקמ םיחנומב רבודמ ןכש

 .תילגנאב

 ?םש שי המ

 םילולסמ ללוכ ישארה סירפתה

 םדקתהל ןתינ םהיפ לעש םינווגמ

 רצק ךירדמ שי ,תישאר .הדמולב
 המרדקה ובו ,םדקתהל דציכ ץילממש

 תא הלחהש תשרה לש הרבע תודוא

 אז 696% ה
 ץועייו םיעבשה תונשב דוע הכרר

 תונמדזהה ילוא וז םרובעש ,םישקתמל

 .תשרב דובעל הנושארה
 ינכטה קלחה לע דמלמ אבה קרפה

 ,בשחמה - רבחתהל תנמ לע שרדנה
 הדמולה .תורישה קפסו םדומה

 התועצמאב דומלל ןתינש ךכ תקלוחמ
 תנבה .הבישח ינוויכ השולש ךרד

 הב םייזכרמה םיאשונה ךרד תשרה
 םילכה תרכה ,ו(תושדח ,טרופס ,תונמאו

 יתורישב שמתשהל ןתינ םתועצמאבש
 ולאל תדעוימה תפסונ ךרדו ,תשרה

 םיניינועמו םילכה תא םיריכמ רבכש

 .תיטקרפהו הרצקה ךרדב

 םיפסונ םילכ
 םילכב םג העקשוה הבר הבשחמ

 ידכ ךות .שמתשמה ינפב םידמועש

 םיארנש תומוקמ ןמסל ןתינ דומיל

 םהילא רוזחל םיצורשו םיבושח

 תמיוסמ הלמ אוצמל ןתינ .דיתעב

 טושפ וא ךרד הדמולב תאבחתמה

 סקרניאב שמתשהל וא ,הלעפהל חונו

 םיאשונהו םיהנומה תא ללוכה

 .םיירקיעה

 ק₪6-ל המיאתמ הנכותה

 החונו הריהמ התנקתה ,שוטניקמלו

 \אוואפה או 1.ו:א וליפא הריאשמ איהו

 "לבז"ה לכמ בשחמה תא הקנמש

 .הנקתהה רחאל ראשנש
 תכרע אוה ףסונ רפו'צ

 ,וטניח תפרוצמהו :א1₪1..+5-ה

 ילבמ היצמינאב הייפצ תרשפאמה

 .בשהחמל התוא "דירוהלי*
 השעמלש תפסות איה ₪1 .?:-ה

 אטופסהקש-ה ןפרפרד לט תשבלתמ

 .שמתשמל הפוקש תכפוהו
 עגרבו ,הליעפהַל ןרוצ ןיא

 תטישב שומיש השועה רתאל סנכיתש
 תוזחל ריימ לכות ,וז היצמינא תרבעה

 .ךסמה יבג לע הב

 - םיפסונ םיטרפל
 ו ו

 1 0 "ה %

 -" קי" 8% 5 + \

 .-י-% ו . ₪ / . |" 0 ו

 "ו ו
 וי" / יו 20 5

 תואקתפרה

 ףוחה וק ךרואל
 וסת א

 המיהדמ הדמול דוע האיצוה

 רויס לע תרפסמה ,םידליל

 .םיה ףוח ךרואל יתצובק
 ואדיו יטרסב האלמ הדמולה

 תוריכזמה תויומד תועיפומ םהב

 ,ןתרוצבו ןייפואב תובובחה תא

 םירישב הלילעה תא תוולמ רשא

 .םידוקירבו
 םירבדה לע אוה רופיסה

 אוצמל ןתינש םיערהו םיבוטה

 הצור אל ינא ,םיה ףוח ךרואל
 םורהל אל ידכ םילמב ביחרהל

 יכ ןייצא ךא ,רופיסה תא םכל
 תובר תולעפה םיבלושמ הנכותב
 ואדיו ינוטרס לש לודג רפסמו

 אשונה לַע םיריש םיללוכה

 ,ךכל רבעמ .ךסמ לכב יטנבלרה
 דומילל תשדקומ המלש הניפ

 ,םיירוחיי םיגשומ לש ןוכנ תויא
 םיווהמ םה יכ חינהל ריבס רשא

 הגוסמ הנושאר הפישהח

 .שמתשמל

 >ץ6-ל םיאתמ רתוכה
 וליעפהל ןתינו ,שוטניקמלו

 תידרפס ,תיתפרצ ,תילגנאב
 הקיחצמה הסרגה וז בגא) תינפיו

 .(ן[לוכמ

 רואל האיצוה הידמיטלומ סקירטמ
 "ינד לע עדמה תיכ" .תושדח תודמול יתש
 תיב" היינשהו ,5 דע 3 יאליגל הנופה

 חווטל תדעוימ איה םגש "ילימ לש ןובשחה
 .הז םיאליג

 אוצמל לכונ "ינד לש עדמה תיב"ב
 ןויערה ,הנושארב .תוידוחיי תונחת שמח

 תויפוקש ביכרהל אוה

 תרשרש תוראתמפה

 רדסה יפ לע םיעוריא
 והמ םידמול ךכ .ןוכנה
 ,רפרפה לש םייחה רוזחמ
 חפנמש ימל הרוק המ

 הדימה לע רתי ןולב
 הרטמה ,היינשב .דוץעו
 גזמ תא םיאתהל איה

 תשירד יפ לע ריוואה
 ול רוסא ירה) יאזחה

 שומיש ךות ,(תועטל

 ,חור לש םירטמרפב
 .םוחו תוחל

 תוחפ אל רגתא הביצמ ןוימה תנחת
 םימצעו םייח ילעב סינכהל שי ןאכ .השק
 לומ םיילגר ילעב .תוללוכ תורדגה יפל
 אצויכו םימסרכמ תדרפה ,םיילגר ירסח
 .הלאב

 - "<" יו \

 \ ו
- 

. ₪ - 

 = ₪ - ו

 סקירטמ תיבמ תושדח תודמול
 יפל םיצפח םיביכרמ הדובעה תנדסב

 ,תיפוסה האצותה לש תיטמיכס הנומת
 םינסקה םיביכרמה לע םידמול ךכו
 םגאה אוה ןורחא ,לולכמה תא םירצויש
 תודוא תונוש תולאש לע תונעל שי וב
 .הנשה תונועל סחייתהב םייח ילעב

 רתוכ אוה "ילימ לש ןובשחה תיב"

 טעמ ומש ךא דמחנ
 קסוע וניא אוה .לבלבמ
 אלא ןובשח תולועפב
 םירפסמ יוהיזב רקיעב
 תונחת עבש לש הריקחו
 ןהמ תחאב .תונוש
 קרחל םילשהל םישרדנ
 ,םיקיחצמ םירביא

 םיאתהל שי היינשב

 יפ לע םיילענ םירוציל

 םינוב תישילשב ,םלרונ
 תוירטמואיג תורוצמ
 בכר ילב ,םיתב תוטושפ

 .םירחא םיבר םירבדו

 יפ לע םיצפח רפסמ ץבשל שי תרחאב

 היזיוולטה ןועושעש החנמ תוארוה

 תנוכמב םישמתשמ ףא הנורחאבו
 .בושיחה

 תומרב רוחבל ןתינ תודמולה יתשב

 רבד ,הנחת לכ רובע תונוש ישוק
 המאתה ךות שומישה ךשמ תא ךיראמה
 ךא תודומח ןהיתש .שמתשמה תמרל

 תמרב ןה ,רתוי תחלצומ הנושארה
 .תולטמהו תולאשה תמרב ןהו הקיפרגה

 30 זה ט| 5
 רוחל רוחמ ץופקל רודכל םורגת הכמ םירוח 35-ל קלוחמ שרגמה .לסרודכ

 .םינקחשהמ דחא לכל ץיפק שי םהב
 יתסנכה הדמולב רבודמ אלש תורמל

 יקחשמ השולשב רבודמ .רודמל התוא

 הרוצב ורבעוהש ,ןחלוש טרופס
 תוחפה .בשחמה ךסמ לא תיטסילאיר
 5. 1 תסש6אטצ-ה םה םירכומ

 ףרטצמ םהילא ,[יוסוא<א 1ו005-הו

 תשולש .םלוכל רכומה לגרודכה
 ידכ םינקחש ינש םישרוד םיקחשמה
 םנכיהל חמש בשחמהו ,םהב קחשל
 חושק ביריכ דדומתהלו םהמ דחא ילָענל
 .בשוחמו

 חטשמ אוה םו.התותטויתטצ-ה

 םרזומ םכרד ,טיבר םירוחב בקונמה לודג
 ןחלושה לע תיקסידה ,הלעמ יפלכ ריווא
 םַע הקיחשה רשוכו הזיחא תדבאמ
 ךירצ ןקחש לכ .םפאל ףאוש ןחלושה
 הרטמב תיקסידב הקזוחב טובחל

 ,ביריה רעשל הרידחהל
 ריכזמ ץעסאפא ₪[0075-ה

 .לסה לא סנכיהל ףוסבלו
 קחשמה תא יתבהא אל ,תמאה ןעמל

 הארנ אוה ןישכע םגו תירוקמה ותסרגב

 .והשמ רזומ
 רכומ לגרורכה קחשמ ,תאז תמועל

 ,םירכומ םירעשה ,קורי ןחלושה - םלוכל
 ...טפושהו םינכומ םינקחשה

 םילחשומ םיעבצ ינשב םינקחש 2

 הנטקה הפיחדל םיניתממו תוטומ לע

 .ביריה רעש רבעל רודכה תא לגלגתש
 לכ ,ןויצל היואר תיפרגה תוכיאה

 םיגצומ ,רתויב םינטקל דע םיטרפה

 ךכו דורב ןויערה ,המיהדמ תויטסילאירב

 איה לכמ השקה היעבה .הלעפהה םנ
 ןחלוש יקחשמ ולא .ספות אל טושפ הזש
 המכו תיזיפ תוליעפ טעמ םיכירצמש

 השחמהב בוט םירבוע אל טושפו ,תוללק
 .בשחמה ךפמ יבג לע
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 םיארוקמ תובר תוינפ יתלביקש רחאל

 תכרעמל רובעל םילקושה בר ערי ילעב
 רבכש ולאכ וא ,\/וחטסיאא 95 הלעפהה
 אל םירבר ינפב םידמוע ןיידעו ורבע
 "ינכט תווהל םעפה יתטלחה ,םירורב
 תוגתינה תופתושמ תולאשב לפסלו ,רתוי
 .תיסחי הלק הרוצב ןורתפל

 ולאלו 'םיינכט םיפיס ןיעמ ןלהל
 ישמתשמל 58 תודוקפב םיאצמתמה

 ו :ו וו 5

 .הלעפהה תכרעמ תא ןיקתהל ןתינ רציכ
 .וב תנקתומש בשחמ יבג לע זחו]סוו 5
 ןיידעו ,\\1חשטא< 1 הלעפהה תכרעמ

 / ו הנכותהו .88107-ה תינכות
 .ר\ סאב 95

1% 
- \ 

 רשק אלל הלעפהה תוכרעמ יתש תא ליעפהל

 5 לאש ?ןהיניב
 ות0טא5 95 תא ןיקתהל ןתינ ןכא

 ןפואב .ואומווסוא< 3.11 תא ףילחתש ילבמ
 א ומטוא< 5 תא םיניקתמ רשאכ ,ליגר

 הנקתהה תינכות םא ,האלמה הסרגב

 העדוה לבקתת שוחט 1 תא תאצומ

 .הנקתהה ךלהמב ךישמהל ןתינ אלש

 לושכמה לע .רבגתהל ירכ ,ךכיפל
 תסרגב שמתשהל ףילע ,הנקתהה ךרוצלו
 תא לעפה .ואומשפא< 95 לש ןוכדעה

 א לאשית 0 ה ו

 י 1%

 תיירפסל ושוחשטשפ 95 תא ןיקתהל

 רחבו הלילשב הנע ,תמייקה ותו

 .1%95 המגודל ,שדח היירפס םשב

 וז היירפסל ןקתות הלעפהה תכרעמ

 לש תירוקמה היירפסב רבד הנשת אלו
 ,הנקתהה םייתסת רשאכ .\צוהססואפ 1

 ספ בצמב בשחמה תא ליעפהל ךילע
 לש יוביכה טירפתב תמייקה תורשפא)

 םשב ץבוקב יוניש עצבלו ,ו\א ווטסאפ 5
 ינפב ןגומ הז ץבוק 5

 ,יובח ,תכרעמ ץבוקכ רדגומו םייוניש
 עצבל לבותש ידכ .דבלב האירקל ןתינה

 הנגהה תא לטבל ךילע ,םייונישה תא וב '
 . !הדוקפה תשקה ירי לע
 הזצתזמ -ע < -8 :\אפסספ 8

 תרזעב לשמלו ץבוקה תא ךורע ;התע

 רחאל וב ףסוהו !₪סן'ז.0סא! תינפותה |
 ;הרושה תא [(כטמסהפ] הרושה

 םסס 6 אט 16 1 =1

 םיחוורה תא תונשל וא קוחמלמ רהזיה

 !ולועפל קיספי אוה - ץבוקב םיאצמנה |

 בשחמל לוחתא עצב הז בלשב .תמייס
 -:העדוהה תא הארת רשאבכו 3%

 ₪8 שקמ לע ץחל 5318 .ו'ותטיאא 5

 רחבת םא .ךינפל עיפויש טירפתל ןתמהו
 ןמיסה תא לבקת ,(יסוחחוגה6 תורשפאב |

 תיירפסל סנכיה .םס5 לש ₪: רכומה

 וא וחשסואפ 3.11 לש .תירוקמה .יאותטטואפ |
 !םינפב התאו ו/[א שקה

 ובצמל ץבוקה תא ריזחהל ידכ ,בגא

 :שיקהל ךילע ,ירוקמה 4
 תדדאנמ +ע +ת- +8 0:\א5008 .פצפ8

 יטמוטוא טירפת =
 ₪8 שקמ לע הציחלמ ופייעש ולאל

 תמייק ,תאז תושעל םָיכירצ ןיידעו

 ךורע .תיטמוטוא טירפת תגצהל תורשפא

 רבסומש יפכו א15005.5%8-ה ץבוק תא

 הרושה רחאל ףסוהו (תמדוקה יהטישב

 :הרושה תא [(2קווטמפ]

 טסס אשתו 1 :

 רחאל טירפתה תעפוהל ,םורגת רשא

 .(:8 לע תצחל וליאכ) בשחמה תלעפה

 \/וחסו\8 95 לש וגולה לוטיב

 הלעפהב

 לש ולמסו וגולה תגוצת תא לטבל ידכ

 ץבוק תא ךורע ,אוחבהטשפ 5

 הרושה רחאל ףסוהו 5

 :הרושה תא [(כקווטופ]
 טסה

 לש וגולה דוע גצוי אל ,לוחתאה רחאל |

 ץבוק תרטמ
 ספד אז ₪ -ה

 ודיקפת המ ןיבמ התא םא
 אדא ₪1 ץבוקה לש
 םע קסעתהל היעב ךל היהת אל
 .0551 07.8₪7-ה ץבוק
 ףיישה ידומיוץבוק ןוהו
 םקוממ ,\והשטסשפ 95-ל

 הווהמו ,אוחשטשפ תיירפסב

 הנבמב ליגר ₪8ו6) ץבוק
 תוארוה ליכמ הז :ץבוק .טסקט
 ץבוקב תומייקה ולאל תוהז
 ליגרה א דסתא ור, -ה

 0-7 , נז = דחא בושח .לדבהב ךא
 ור

 '/)| | תומושרה תוארוהה דועב
 גד 05 א 06 ₪ א 7 -
 תלעפה םע דיימ 8
 ץבוקב תוארוהש ירה ,בשחמה
 תועצובמ זז
 ,תלעופ \א'גמשטואפ 95 רשאכ קר
 תא יוביכה טירפתמ.רוחבל ןתינו

 בצמב בשחמה תא לעפה" תורשפאה

1-5" 

 בצמל תרבוע יאוחשטואפ 95 הז בצמנ

 03-ו תיפרגה הגוצתה אלל 5%

 ץבוקבש תוארוהה תא עצבל הליחתמ
 בורל תוליכמה 05870ז.8אד
 :ןוגכ ,םינקתה ילהנמל הניעט תודוקפ
 ךרוצ ןיא בורל .דועו 60-01 ,רבכע

 תכרעמש ןוויכ ץבוקה.לש ומויק לע תעדל

 ותוא תונבל תגאוד \אוחו!טוא< 95 הלעפהה

 יושע התא םיתעל ךא ,יטמוטוא ןפואב

 7 "וג "=

 ₪" וי א" | צ "ב" ₪71 = --
 | "ה" - . עו . 7 - - .

 "שי יש ו א ₪ ₪ ₪ ₪ 5 - . .
 | : = 3 מ . 9 . -- - ₪ 1 ₪. - ₪ 4 ₪

 -/ , ₪ = 0 ו / . י : ! . , \ , צ בָח

." . 
 ./ווסזס80 00606 שש > = ₪"

 ונעטיש םירביירד םתוא תא תונשל תוצרל
 דעונ ךכל) 005- בצמל םירבוע רשאכ
 155 14 71.37  ץבוקה

 בצמב בשחמה תא ליעפהל רשפא דציכ
 ךיו תאצל ילבמ - הליחתכלמ 58
 דר וו[ 5

 םיקחשמ ילעבל הבושח וז תורשפא
 שולש ןלהל .0058-ב םילעופה םיבר
 יוניש הניה הנושארה הטישה :תוטיש
 טטו-ב אצמנש א15005.5%5 ץבוק

 ץבוקה לש ובצמ תא תונשל שי תישאר
 יפכ| לינר בצמל "רבלב האירק" בצממ

 ךרד וא ,ורמאמה תליחתב רבסומש

 לע םיצבקה להנמ תרזעב יאוחשטוא ל
 וכותמו ,?ץבוק* .טירפתב הריחב ידי
 ובצמ תא תונשל ידכ ."םינייפאמ"ב
 דיל םינומיסה תא לטב - ץבוקה לש
 עוציב רחאל .םינושה םיבצמה
 תררגה .תא ריזחהל רוכז ,םייונישה
 .ותומדקל ץבוקה בצמ

 תרועב ץבוקה תא ךורע
 הרושה תא הנשו אטו6קה4-ה
 התע .0 בצמל 1 בצממ [1=30010011
 תא לבקת ,בשחמה תא ליעפתשכ
 ןא ₪08 לש הדוקפה תרוש ןמיס
 הז .בצמב .ןעטית אל \שווהאוסאפ 5

 ₪08 בצמ אלו יתימא 008 לבקת
 ארקנש המו צוחנסשפ 95 ךותמ

 לכות םעפ לכב ,וישבעמו 11
 ידי לע ואותשסשא 95 תא ליעפהל
 .החוטז לע הציחלו ו/[א תשקה

 "לע הציחל הניה היינש תורשפא

 העדוהה תא הארת רשאכ ק8 שקמ

 הציחלה רחאל .פוגזוהק \\וחשסו% 5
 תוושפאה תמייק וב טירפת ךינפב עיפוי

 רתבת םא ."ם05 קזטמוקו 0ח|ץ"

 ₪08 בצמב אצמית בוש ,וז תורשפאב

 אל ןיידע \/וחשטש< 95-ש םושמ ,יתימא

 לכות תמדוקה תורשפאב ומכ ,בוש .הנעטנ

 תא ליעפהל ידכ י/[א שיקהל דימת
 וון 5

 ץבוקב ףיסוהל הניה תישילש תורשפא
 :הרושה תא א

= 0 

 אצמת בשחמל .לוחתא עצבת רשאכ
 .תומדוקה תוטישב ומכ 005 בצמב

 לבקתתו ןא שיקת רשאכ לבקתי לדבהה
 :העדוה

 צסש החא שטתתאדתלצ תסווזתונ זא

 505 וססמ

 קמתהבמ השטססו יס תשפייתת"ז

 וז ססשב

 ץבוק תא שדחמ ךורעל ךילע
 הרושה תא קוחמלו 60 את[0.5צ5-ה

 ,שרחמ לוחתאה ינפל קס05-5זאס]
 םייק) ...העדוה התוא בוש לבקתת תרחא
 .(תכרעמב ןטק "גאב"

 רושיא אלל םיצבק תקיחמ

 ךותב וכ ןולח חתפת םא ליגר ןפואב
 תמאות הדוקפו טופס *,* שיקת ,אוח]טואפ
 לכש תילגנאב עידות 05 יזא ,(םמז,-ל
 רשאל שקבתתו ,וקחמיי הציחמב םיצבקה
 .צ תואה לע הציחל ידי לע תאז

 תרשפאמ \אומשטוא< 95 ,תאז תמועל
 לש תשקה ידי לע רושיאה לע גלדל
 :ךכ הדוקפה

 טעההשס "2

 !!!!זואוו .הדוקנה אלל ,טושפ

 תודעוימה תונכות םע תומיאת תויועב

 ווהשפוא 3.1 םע לועפל רוקמב

 שקהו "הלעפה* תורשפאב רהב
 הדעונ וזה תינכותה .הואטסתוקה| 6

 ותוא ץבוקב רחב .תומיאת תויעב רותפל

 "רקשל" גאדת תינכותהו *רדסל" ךילע
 תונכות ןנשי) /וחהטואפ-ה תסרג תודוא

 טאהל ,והנוש הסרגה םא תולעופ ןניאש

 ןורכיזה תקולח תא לידגהל ,תרושקתה תא
 ,תמל חור תוסוכ ומכ יל הארנ הז - 'וכו

 ...ליעומ רבדהש םינעוטה שי ךא



 לאכימ ינריא :תאמ

 תולוכי בלשמ הזה אלפנה קחשמה
 = א רש גז ג-ד ות ד

 היה אוה"ש בשוחש ימ .םיללכושמ
| 

 ינפל ,בשחמה ךסמ לע ותלוכי תא תוסנל
 ייח לע תוירחא תחקל בשוח ללכב אוהש
 ג -

 ל ו ו יי ו
 ךממ םיפצמ ,הזכבו .רךורטב המחולל
 תחת רקיעבו יגולוכיספ ץחל תחת דקפתל
 ו ו ד ו מיה מ
 ןוכיס יחכ .ךות הבורע ינב םומיסקמ
 םיבושו םייובש - םדא ייח לש ילמינימ
 םיטסירורטה תא איבהל ףידע ירהש ,רחאכ
 יבגל תונקסמ קיסהל ןתינ הנממש הריקחל
 ידכ ךות םלסחל רשאמ ,דיתעהו רבעה
 .ץוליחה תלועפ

 רנאממ חיונב רורטב המחולל הריחיה
 יא וג | שיש ומ
 יי = ל 1 ו ב 1 ו ג יב
 ,תווצ דקפמ כ .הממיב תועש 24% הצפקהל

 יב יו ב ו ל מ רוטב

 .םילבחמה תולועפמ םיעבונה םיטביהה

 עדימ ףוסיא .אוה החלצהל חתפמה

 יו ין ה יי ור ין = יש נופה >

 םילפטה םינותנהמ םלעתהל ,וחתנל

 החלצה .תילמיטפואה המישמה תא ןנכתלו

 רוחבל ךל רשפאת הנושארה המישמב

 תורחבומה המחולת תודיחי ןיבמ הדיחיב

 םינווגמ םיבצמב תוסנתהל םג ומכ ,םלועב

 .םלועב םינוש תומוקמב

 הנושאר הכרעמ
 ו

 .הנגהה: דרשמב ךילע הנוממהמ וארדיווה

 לש ריצקת קר. הווהמ ואדיווה רודיש
 רתוי רחואמו ,המישמל יטנבלרה עדימה

 ,עוריאה םוקימו גוס יבגל םינותנ ולבקתי
 לע תוירחאה תרבעהו הבורעה ינב רפסמ

 ןתינ ואדיווה ךסמ ךרד .ךידיל המישמה

 םע רשק םייקלו עדימב ןכדעתהל

 ו יש יי ג שילמו יי | נמי וב

 ו
 המישמה תלבק רחאל ןושארה בלשה

 2 דימו יב וי יי נוי ימי :ויגב
 לע רשפאה לככב ףיקמ םינותנ ףוסיא
 חתפמ תולמב שמתשהלו ,הלועפה
 אורקל וא ףיסוהל ירכ םיחווידב תויוצמה
 ןתיניח"ךדב .היירפסב יוצמה ערימה לכ תא

 ןנומיס ידי-לע חתפמ תולמפםילמ ןמסל
 םירקוח .תווצש ךכל איביש המ ,םודאב
 ולא םינומיס יפ לע ריקחת עצבי

 7 יו
 ו ב בב יו דו

 םיניינעב לפטל הריקחה תווצל תתל
 ויהיש הווקתב ,רתוי רחואמ רוזחלו םירחא

 0 רו וו יש 27-|>
 ומייתסה תונכהה לכו הדימב .םחייתהל
 תלחתה תא תבכעמש וז איה עדימה תלבקו
 קחשמה ןועש תא ץיאהל ןתינ ,המישמה
 .רתוי תוריהמ תואצות תלבקל

 םדאה חוכ

 איה התובישהב היינשה הריחבה
 .המישמל םיאתמה םדאה חוכ תריחב
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 ₪. ּ קנה וו

 רוחבל תוכזה ךל תנתינ תווצ דקפמכ
 רגאממ םימחולה תא המישמה ךרוצל
 ישיא קית שי םחול לכל .הדיחיה ימחול
 תלוכי ,ינפוגה ורשוכ - םיבר םינותנ ובו
 בצמ ,םדוק יִבהק ןויסינ ,ץחלב הדימע
 יש יירש ניגן יןיצ"

 יפ לע רגאמה ןוניס רשפאמ קחשמה
 ןתינ ,רמולכ .שארמ םיעודי םינוירטירק
 םימחולה תא קח גיצהל תכרעמהמ שקבל
 תושירדה רשע .תבצהש תושירדל םינועש
 בכ יה יב יב 7 ייל שד וי ו
 הלבחב עדי ,ןויסינ ,הפיקת סרוק רבעמ
 הנומש דע רוחבל ןתינ המושמ לכל .דועו
 תוילוח ישארכ ודקפתי םקלח - תווצ ירבח
 .םיליגר םימחול ויהי םבורו

 דויצה לע
 ו

 רבודמו תויה .הדיחיה תואנספאל םירבוע
 הנסחמב אצמנה דויצה םג תדחוימ הדיחיב
 בוהסל לנוסמ םחול לכ .ןפוד אצוי
 ריו רי[ * יבמ 1 יש 2 דיו ד שי יושי ש=
 העברא םג ותושרבו ,תיפצת יעצמאו רעס
 ,םיחדקא :ןוגכ ,רתוי ןטק :ךויצל םיסיכ
 ,הלבח יעצמא ,םיזג תכסמ ,םינומיר

 ו ים ו בי כ ג -1 
 בי מ ינו ו יי דץ ירי )1:
 הלועפ וז ךא ,דויצ תמלשה ןימזהל ןתינו
 * יד ו וה וה ויני ות ל בי

 שמתשהל הבוח ןכל .קחשמב דחא רפסמ
 הבוח תאז םע דחיו ,קחשמב וז תורשפאב
 אל ןמזהש רומשלו דיפקהל
 ונאציש ינפל ,רמגיי
 .המישמל

 המישמה ןונכת
 תא ונפסאש רחאל

 ,םיעצמאהו םישנאה ,עדימה
 רי ו
 ןיעידומה ינותנ .ןונכתה
 לש תיללב הפמ םיקפסמ
 :םיניינבל הקולח םע חטשה

 ]ל ל
 | .ןיננב לכב תונושה

 שמתשהל אוה ןויערה
 |" םאתל תנמ לע ןונכתה ךסמב
 (.השוגה יכרד לכ תא
 לכ טוקני ןתוא תולועפהו
 |..תיטפוסה הפקתמב םחול
 ןונכתה הנושארה המישמב
 ו 1-2 נוי
 תוריחב תונשל ןתינ םלוא
 .ךנוצרכ ולא

 | ידי לע השענ ךונכתה
 םחולה לש ךרדה ןּומיס
 ו-1 1-
 | הארוה תתל ןתינ לולסמה
 | תווצה ישנאמ דחא לכל

 ו כ ו יי יג ב
 ו ני ג"
 תוברועמהו תונפקותה תמר תא עובקל

 ' יד

 יידי רב גי
 םירבד תונשל ןתינ ןכלו םייונישל ןיוצמ
 ןיבהל ונילע הבוח ךא ,ןונכתב ועבקנש
 ןונכתל בוט דרמ אוה םויוניש םומינימש
=[ 

 םיבר םה יונישל םינתינת םירטמרפה
 םחולה לש תויביטקאה תעיבקמ לחה -
 ךרד ,לבחמ םע עגמב אב אוה רשאכ
 אלל לורטינ ,יבשב החיקל יבגל תוארוה
 תא םחול לכל עובקל ןתינ :לוסיתו הגירה
 לוטיל יאשר אוהש תישיאה המזויה תדימ
 תולתל דעו תטלחומ תואמצעמ ,ומצע לע
 תודוקנ .ולש הילוחה דקפמב הרומג
 ידקפמש ךכ הרדגהל תונתינ תושרופמ
 לכ רשא דע עצבמב וכישמי אל תוילוחה
 ו ו

 יבוייזו ו לגו מז ידי וש פו א י] די ומור יג[

 .יוביגו הצירפ ןונכתב

 ורב צו בג
 םג ךא רתויב ליזנה באשמה אוה ןמזה

 ןתינ אל ךא זוריז עצבל ןתינו רתויב השקה
 ףסמב .דחוימ ךסמ ול שדקומ ןכלו ובכעל
 יש 1 יי וי יור | יי יל 1-7 ב
 םויסל רע :ןמז ;:תוטטירק ןמז תודוקנ
 4 יו א ד כ עי יבמ )יו ]יב
 סנכיהל .הבוח .דועו קחשמה תליחתמ ןמז

  הרכשבל רופא גז חש

 ו ו מ
 לבקל תנמ לע ,תוקד
 1 0 - ו
 תולבגמב יסהיה
 ויל ג ב
 יב! ט'1

 גז

 םיעדונ םלוכו ןכומ לכה רשאבכ ,וישכע
 המישמה עוציבל תאצל רשפא ,תושעל המ
 = יש שי ה יל מ יב ו =
 ו יו
 אצמנ ןותחתה וקלחב ,עוריאה םוקמ לש
 .םיעצמאהו םילכה טירפת

 תא הליחתמ הלועפה רותפכ לע הציחל
 מ יי 2 דיג ישי נויה ויל יב
 ןתינ בלש לכבו ,ןונכתב עבקנש המ תא
 לבקלו תוחוכה תומדקתה תא תוארל

 קו מ =[ ל יי ₪ א עמ א = יויו "עי ןימ)
 המל ההז וניא םעפ ףא תואיצמב בצמהש
 םייוניש עצבל םיבייח הז ךרוצלו ,ןנכותש
 רבבעב שומיש תרזעב .הלועפה ידכ ךות
 תתל ןתינ ,תוטושפ תויצקנופ רפסמבו
 וא דרפנב םימחולהמ דחא לכל תוארוה
 .תיתווצ ללכ הדוקפכ

 אל המישמב הדימע ךרוצל ,ןפוא לכב
 יב דולי יל | | יי ד | מ ]=
 תלבק תלוכיו תיעוציב תלוכי םג תשרדנ
 .תמא ןמזב תוטלחה

 תונקסמ תקסהו ריקחת
 ךהענ המישמ לכ ףוסב

 ינויחו בושח הז בלש .ריקחת
 דקפמ לש ופרד ךשמהל רתויב
 תלעפ םא עדת ןאכ .תווצה
 המישמה רז התייהש וא הרושכ

 חוה תורישב ךלש הנורחאה |
 .התוכלמ
 יבגְל עדימ םילבקמ ריקחתב < =
 1 יל מ יי
 רפסמ ,הלועפב :וגרהנ הלילח
 רפסמו וגרהנוועצפנש םילבחמה
 .וגרהנ וא ולצינש הבורעה ינב

 תוחלצהל המאתהבו ליבקמב
 שי ונרהנש תווצה ישנא רפסמלו
 הדיחי = הדיחיה ישנא תא ןנערל
 אל תושק תודיבאמ הלבסש
 הובג םיבדנתמ זוחאל הכזת
 )ו ל ישו
 ליעפהל תונושארה תולועפהמ
 םימוחתהמ דחא לפב תעד לוקיש
 ְ .ןכ ינפל ורכזוהש
 ב = ה ו ג

 רתוי טעמ עקשומ תויהלו

 ולש עוציבה ךא ,תיפרג הניחבמ
 וניאו טעמכ הז םגפש בוט ךכ לכ ₪

 יי 1:8



 ינולא-ןוסח תימע :תאמ

 3.11-ב 3

 הנורחאל האיצוה טפוסורקימ תרבח

 הלש אק!טשז-ה לש תישילשה הסרגה תא

 רע הצפוהש הסרגב ,'/וחסואפ 3.11-ל םג
 לכל האלמ הכימת ןיא ןיידע הכ
 ,טיב 32-ה תסרגב םימייקה םיטנמלאה

 תמייק ךא ,הסצ6-א וא !הצה ומכ

 הוט תקו ,[יטחהפ ,\135001- ל הכימת

 .טיב 16 לש ₪|ווק-וח<-ו חומש

 תיסחי הטושפ איה ולש הנקתהה

 תורחאה תויטמוטואה תונקתהל

 לכ ןיא ללכ ךרדבו ,!ןשיהו \ו'וונוסאפ-ב
 לש ותוריהמ ,ךכל רבעמ .תומיאת תויעב
 םירחאה םינפדפדל סחיב ההובג הז ןפדפר

 רתוי לזוג אוה ןיאו ,הנשיה המרופטלפב

 שומיש רחאל םלוא ,תכרעמ יבאשמ יידמ

 תדבכנ תומכ "לכעל* ליחתמ אוה ,םיוסמ
 םינפדפדל המודב ולא םיבאשמ לש
 :םירחא

 ,היינשה הסרגהמ העודיה היעבה
 תלוכיה רסוחב הרקיעב תזכרתמה
 לא ץבוק דרוי רשאכ ףדפדלו ךישמהל
 הסרגב תמייק ןיידל ,תימוקמה תכרעמה
 ןאכ תועיפומ הנכותה "תסירק" תויעבו .וז

 תואסרגב יוטיב ידיל ואבש יפכ שממ
 .םימדוקה םינפרפדה לכ לש תונושאר

 תרבגומ החטבא
 תסרגב הללכ טפוסורקימ תרבח

 רשא היצפוא הלש הנורחאה :אן!טזשז-ה
 תויצקילפא לש ןתונימא תא "תרשאמ"

 הסרגה דועב ,6ווצ6א תויצקילפאו
 השרח היצפוא םג לולכת 14 הסרג) האבה

 ,הדצמ [4שו8סג06 .ראוד תועדוה םותיח לש

 7% 4כ

 תא ץיפהל התנווכב יכ העידוה

 המכחה תינורטקלאה המיתחה תייגולונכט

 .קושל אצתש האבה ןפדפדה תסרגב הלש

 ןאכ רבכ םיבכוכה תמחלמ
 תתפנ שדח רתא יכ םירשבתמ ונא

 א וא ₪5 לש ימשרה רתאה - תשרב

 עדמה יטרס תייגולירט לע ובורב ססבתמה

 רתויב םיעיפשמהו םיבוטה ינוידבה

 .םעפ יא ומלוצש

 םישרקומה םירתא תואמ :ןבומכ ,םנשי

 ףא ךא ,םיאלפומה םיטרסה תשולשל םלוכ
 םירצויה םתוח תא אשונ וניא םהמ דחא

 ףרטצי הז רתא .הרדסה לש םיירוקמה
 םירצומ לש תכראתמו תכלוה הררסל

 יקחשמ ומכ ולא םיטרס לע םיססובמה
 .םירוטילקתו םישדח םירופיס ,בשחמ

 יטנרטניא רטיס יבייב

 תרבחמ עיגה רחוימב ירוקמ ןויער

 שומישל ,ב"הראבש 5וחנק!6א אתו 6
 הניקתמ הרבחה .טנרטניאה ךרד המלצמב
 .םידליה ןגב וא ןוטועפב המלצמ
 לכב טנרטניאב רתא לא הנומת הריבעמש

 .תוינש 0

 םירוהל ,לשמל ,תרשפאמ ,וז הקינכט

 םתרובע םוקממ םעפ ידמ ץיצהל םיגאדומ
 הרבחה תנווכב .םהידלי םע שחרתמה לע

 "1 506 ריסט" :ארקנה הז תוריש ביחרהל םג

 וד תרושקת בלשלו םיפסונ םימוחתל

 .תינוויב

 (6-ל טרדנטס
 תובר םיעמוש ונא הנורחאה הפוקתב

 תשרה יבשהמ תוהתפתה לע

 םיבשהתמ - ואטושטזא (י0זןוו[₪ז8)

 םניאו דבלב תשרב הדובעל םידעוימה
 ,םירבדה עבטמ .םמצע ינפב דומעל םילוכי
 בושחמה םלועב תולורגה תורבחה לכ
 סופתל הווקתב ,הז ןוויכל ןהימעפ תומש
 .חתפתמה קושהמ לודג חתנ

 תורבח 600 םע ףותישב לקורוא תרבח

 טרדנס לע תרבוע ,םלועה יבחרב תורחא
 ךופהי אל דחא ףא" .תשרב בושחמל דיחא
 ,יליאב ידנא רמוא "תשרה לש םילעבל

 תכלוה תשרה" ,לקורוא לש קווישה להנמ
 ןוויכל אלו ילסרבינוא בושחמל תחתפתמו

 ."תמיוסמ המרופטלפ
 קושהש םיהיכומ םירחא םירקחמ

 ריבסו ,הפוצמכ לודג וניא אקווד חתפתמה
 תא ופילחי תשרה יבשחמש חינהל רתוי
 תולודג תורבחב םיישפיטה םילנימרטה
 .יתיבה ₪6-ה תא אלו

 וחילצי תשרה יבשחמש עודמ ,ןכ םא

 ?םינוטילקת אלל ליגר ק06-מ רתוי
 א6-הש הדבועב הצוענ ךכל הבושתה
 אוהש יפכ ןכרצל ילאידיאה ןורתפה ונניא
 הז בושחמ גוסל היהיש ירדכ .םויכ הארנ

 רתוי הברה בחרנ חותיפב ךרוצ שי ,יוכיס

 תיגולונכט תוחתפתהו הרוטקטיכראה לש

 .תופשו םינבמ ןוויכל הפינט

 השדח תוריהמ

 ףסונ דעצ המדקתה םדומה תייגולונכט
 םידבועה םימדומ לש חותיפה םויס םע

 תוריהמ יהוז - 56%א00% לש תוריהמב

 םיריהמה םימדומהמ הלופכ טעמכ

 טעמב םיעיגמש ,שומישב םויכ םיאצמנש

 תנמ לע .!50%-ה יווק תוריהמ תיצחמל

 לש תילאידיאה תוריהמל תמאב עיגהל
 ןופלט יווקב שמתשהל שי ,םדומה
 םיווקב אלו הבוט תוכיאב םיילטיגיד
 .רשקה לש וכרוא לכל ,םייגולאנא

 הינטירבל הלוע ו 0
 ,םסרופמה יטנרטניאה סקדניאה

 ליחתמ ךכבו הינטירבל "שלופ" ,צ א זזסס
 תוצראל ץוחמ לא םג תועורז סורפל
 לולכי סקדניאה לש יטירבה רתאה .תירבה

 םיידנלריאו םייטירב םירתא רקיעב
 ינקירמאה סקדניאה לש ותסינכ .םיימוקמ
 ילעב לש תודגנתהו הרעסב התוול

 . זז א ) 2

 רומוה

 סייפסרבייסה םלועב יראב דיוד <
 הוק גארא" צח וכ 8

 סייפסרבייסב םייתה המבכ רע
 םינטק םירבד לש הפוסא ?ךתוא םיקיחצמ
 .םינבצעמו

 רומוהה ןוינק <
 ווק: ואואוא . וטו זו | שנו

 תחת קיחצמש המ לכ

 עצבמב לכהו ,דחא גג
 !םניח - דחוימ

 ילותח רומוה <

 ו/או 0685 חו

 ונת* ישנא

 אל "תויחל תויחל
 רתאה תא ובהאי |
 םיכרד 39 - הזה |

 לותחה תא תונעל

 דחא לכ .ךלש
 וולש רומוההו

 ,הרוכבל םינעוטה םיימוקמ םיסקדניא
 ויהי אל שדחה חרזאתמל ,ןפוא לכב

 םילודגה םיסקדניאה השיש ןיב םילק םייח
 .יטירבה יאב בר ןמז הזמ םימייקה
 תלעות קר חמצת ,בגא ,םינכרצל
 .השדחה תורחתהמ

 ןורחאה עגרב
 הקיפרגל ףסונ טמרופ ץמיא וא36-ה *

 עסחוט|6 תטווצטזא< ארקנה טנרטניאב

 הז טמרופב םיצבק .ו(קא(טו (וק]ווש

 םיצבקמ ועצוממב) 30%-כב םינטק

 תא םיציאמ ךכבו ,(00[: טמרופב םימוד

 .תשרה לש הבחורלו הכרואל םתרבעה

 םינורהאה םילדנקסה תובקעב *
 יגלבה תרושקתה רש שקבמ ,היגלבב

 תואיצמה תניפ

> 0008 07 859 
 הו וארא .הפ 15 חס[ - 867/06 ו

 דמחמ תויח

 ה6ח8 8[ <

 וו: ורארא הס קו ו

 לע םירקחמ םיעצבמ וב םוקמ והז
 תויח ןאכ שוכרל ןתינ ,םייח ילעב ןעמלו
 םירושקה םיאשונ לע םירחא םע חחושלו
 .דמחמ תויחב

 תימי תת תשר <

 111: /\ארותש .טז3 חו טו /החנח/
 ימי תתה םלועה לע עדימ תוריש

 תת תוברת :ןוגכ ,םיבר םימוחת רקוסה
 תייפרגואיג ,גיד ,ךוניחה ,תימי

 ץלאל תנמ לע תדחואמ תיזח רוציל
 חקפל ,תשביה יבחרב תוריש יקפס
 הרומח הרפה לש הרקמ לכ לע חוודלו
 .תשרב הרוזנצה יקוח לש
 ןפדפדה תסרג לע הזירכה אטופסגקש
 ןתינ .05/2 הלעפהה תכרעמל הלש
 הרבחה רתאמ ותוא דירוהל
 וארו 156 ₪0

 השדח הסרג הנצוה ,הנורהאל +
 םייק הבו 4!₪63וו8ו00 לש תרפושמו
 תושדח תויצפוא ,רתוי בוט ץוויכ
 םיטרפ .ואירטסו ס10ע-ל תורשפאו
 ,\גרארא .זה] 8 10.ססתו-ב

 קסע חותפל ןיינועמה לכל שדח רתא +
 אצמנ םילועמ םיפיטו תוצע ללוכ ,ןטק
 אאא קס ,סס.טא-ב

 | רשא םישנא םג .דועו לכוא ,םיסונייקוע

 הז רתא ואצמי אשונ? םירושק םניא

 .דואמ ןיינעמכ

 דמחמ תייחל םיגאוד <
 זוז: אר חט 15 שס חו הז חה |

 םיפיטב אלמ הז רתא ה
 לופיטה יבגל תוצעו 1

 רקיעב ,םייח ילעבב "+ - ₪1
 .םיבלכבו םילותחב

 םיבלכ <
 ה: 5

 םיבלכ ילעבל תשדקומה ןויד תצובק
 םיאשונה לכב הנרש ,םיגוסה לכמ
 .םהילא םירושקה

 דמחמ תויח <

 85:80 ,ן5

 לכב הנדה תיללכ ןויד תצובק
 םייח ילעב לודיגל םירושקה םיאשונה
 .ךכב םירושקה םיטקפסאה לכמ

 6 35 ה



 שיא לש ןויער ביבס המק שאטו
 טעמכ חטילשל העיגהש דע החמצו דחא
 .טנרטניאה לש םינפדפדה קושב תידעלב
 ו א-ה מ עמ
 ו ןויערה היה קנע
 לכ םע רשקתי רשא ילנויצקנופ ןפדפד
 ךרד טנוטניאב םימייקה םילקוטורפה
 ךכ ידכ ךות רזעייו ,דיחי יפרג קשנמ
 ,טושפ המכ .!19ן06ו16א1-ה ירושיקב
 .ינואג המכ

 ןוסרדנא קרמ
 םשב ריעצ טנדוטס הגה ןויערה תא

 חמל םינש 3 ינפל קרש ןוסרדנא קרמ
 הרשמב רבעו יוניליא תטיסרבינואב
 גווסחה| .(שחו₪| וסט א65%-ב תיקלח
 תשר ,זא .ופווקישזטסוהקווווהט 3 ןק]ושהזוס

 הססבתהו תחתופמ התייה אל טנרטניאה
 .דבלב טסקט לע טלחומ טעמכ ןפואב
 הברה תחתופמ תשר ונוזחב האר ןוסרדנא

 1 יי ד לי ג כ יי מ
 םה ,הניב קירא ותימע םע רחיב .טויש רבל

 ינולא-ןוסח תימע :תאמ

 ,והשלכ גוסמ שופיח ךירדמ תונבל וטילחה
 רש בב יי ו יונ ו

 יפארגה קשנמה - קייזומ תא םהידי תחת

 7 ןושארה
 לא הליבוהש הניפה ןבא התיה קייזומה
 .םויה לש 61566

 תא ןוסרדנא םייס רתוי רחואמ שדוח

 קמע רבעל אציו ,ןושארה ראותל וידומיל
 ו

 לש רסיימה ,קרלק םי'ג ,םייתניב .תנכתמכ
 אצי ,סקיפרג ןוקיליס םיבשחמה תרבח

 ו ו ו ו
 םהשכ רידת ןפואב שגפיהל ולחהו רשק
 .םיאבה םהיכלהמ תא .םיננכתמ

7 
 לש אבאה תא" :ישפוח םוגרתב וירבדכ וא
 רי יי ימי יי יש ימה |
 .(א10711.1..%) הליזומה דלונ ךכו טקיורפה
 רחא ךשוממ שופיח רחאל ,1994 יאמב
 ו הדסונ ,םימיאתמ תווצ ישנא

 200-מ הלעמל הקיסעה ןמזה ותואבו
 די ו ,ךכו .םידבוע

 החימצה תולעב תורבחה 500 תמישרל

 .םלועב הלודגה

 לע תופוכת םיתעל געלנש ,ןוסרדנא
 ערה ומעט לשב תשרהו קטייהה ינלכר ידי
 אטושוקט ישאר לע םויכ הנמנ ,םידגבב

 הארנ אלו ,ןוקיליסה קמע בלב תאצמנה
 רי
7 
 :תוקזחה ויתודוקנמ תחא איה תילבולגה
 דיתעב תטלוש !צשופסווקאש תא האור אל ינא"

 תימניד טנרטניאהו תויה .הלוכ תשרב

 טולשתש הדיחי הרבח היהת אל ,תינשדחו
 תורהצה עומשל םיצור ויה םיבר) ."לכב
 הרחתמה לש שארה בשוימ אקוור הלאכש
 אלה ,םינפרפדה קושב השדחה תיקנעה

 יו יג עז

 ו -
 ו

 ןוקיליס - תיקנעה םיבשחמה תרבח לש
 רוציבו חותיפב החמתמה הרבח - ,סקיפרג
 לַע .םייפרג םימושייל הנכותו הרמוח
 אלש בלשל עיגה הז" :רמוא אוה ותביזע
 הרבחה הב ךרדה לע הטילש רתוי יל התייה
 הב ךרדהמ יתבהלתה שממ אלו ,תדבוע
 ם- ית י- - - יה

\ 
. 
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 ב מ כ ו
 ו ב

 תליחתב .םירחא ידיב וטלחוה םירבדה
 ,לכבי רטלש [ רכש ישנא ,קיפסה הז 4
 ו תבשויה . תומדכ קר יתרתונ ינאו
 שפחל יתלחתהו שחרתמב ןיינע יתדביא
 | ,"רתוי ןיינעמ והשמ רחא

 ,הרהמב .ררבתהש יפכ ,רחאה רבדהו
 ומכ ושחרתה .םירבדה .טנרטניאה היה

 ןוקיליס לש המקהה לש

 הנכות לע תססובמה הרבח תמקה לש
 ו יי יו ים יי ב ו" שיימ
 םיפסכה סויגבו ןומימב קסעש הז היה

 ,וסקיפרג ןוקיליס רופיסב ומכ) הרבחל
 דוע ויתונויער תא חתפמ ןוסרדנא רשאכ
 היה לכהשכ .הלש תישממה המקהה ינפל
 ויתימעמ המכו ןוסרדנא ובזע ןגרואמ

 גוש וו הי דוב| *₪ש יעל שי \

 .התוליעפב הלחה הרבחהו
 אטופטהקט שצוקווטז .תנכות

 ,הרבחה לש לגדה תניפס איה
 םניח התוא תקלחמ השעמל איה יכ הארנו

 רי ל 7
 תואסרג ןנשיו םושיר לש ךילה ונשי
 דבלמ .תויונחב תורכמנ רשא רתוי תואלמ

 והזו תשרל םיתרש תרכומ שופס ₪ ,תאז

 תכרעהו הלש ירקיעה הסנכהה רוקמ

 .ורלוד ןוילימ 100 טעמכ לש תוסנכה

 ני
 ו

 םירושקה םימוחתה לכבו בושחמה םלועב
 תוינכות ןנשי ,עגרכ .טנרטניאבו תותשרב

 1 יי ד ו בי יד
 םיצורמ הרבחב .'וכו םיתרש ,םינפדפד
 ,תשרב םיחתפתמ םירבדה הב ךרדהמ
 םייטנבלר םימוחת ןמזה לכ םישפחמו

 ד
 לש הידמיטלומה ימוחתש ןבומכ

 תחתפמ ןכלו ,דואמ םיבושח טנרטניאה
 ולא םימוחתב תונוש תויצקילפא הרבחה
 תורחא תופסותו |. 7 [ .ושש3 כ ומכ

 יי ןפדפדה תסרגב ועיפוהש
 תופרטצמ ולא לא - (ץ|טק-וח%-כ)

 תחטבא לש תונוש תויצקילפאו 1 /\-ה
 יש רם

 דחאכ המצע תא האור אטו וס

 לע העפשהה ילעבו םיישארה םינקחשה
 תולקב רתוול תכלוה אל איהו ,טנרטניאה
 חותיפב הכישממ איה ,ןכל .הז הדמעמ לע
 הפיחדבו ,[11א11.-ל תופסונ תובחרה
 ,תאז םע .תושדח תויגולונכט לש המידק
 דואמ הלודג תשרהש הרבחב םיעדוי

 תורשפא ןיאש ,ריהמ הכ בצקב הנתשמו
 1 יו יי יי

 .רבעבכ ךכ לכ תיתועמשמ

 המחלמה
 רשא םיבשחמה קושב תורבח ןנשי

 הנווכב ןתחימצ תא תומלוב

 "ריעהל" אלש ידכ ,הליחת
 תולודגה תורבחה תא
 ,חוכ יקבאמל ןמע סנכיהלו
 יו ו מ שק מו יי יב |

 אל םלועמ וזה היצפואה

 ידי לע תוניצרב הלקשנ
 םא ךא ,אטופשוקש יטינרבק

 1 גץ שי יגר וגב

 היה אל קרלק םי'ג ומכ םדאש
 ררועתה קנעה .הב רחוב
 היהנש ינפל ןמזב קוידבו

 ר"וי ,סטייג ליב ןיבה רשאכ .יידמ רחואמ
 ו יו
 תוימוקמ תותשרבו טנרוטניאב
 םיחתותה לכ תא הנפה אוה ,(טנ-הרטניאו
 הלעמל ועקשוהו ,הז ןוויכל םילודגה
 ידכ ,חותיפב םירלוד יצחו דראיליממ

 החתפש רעפה תא ףרוטמ בצקב קיברהל

 ו

 אוה יכ םימעפ רפסמ ריהצה קרלק םי'ג

 ,טפוסורקימ םע תורחתהמ דחופ וניא

 בוט דחא ןפדפדמ רתויל םוקמ שישו

 ןשי יב מ ב רע מב

 ןכתיי ,םלועב םינפדפדה קושמ 70%-מ
 ךא ,ריוואל ולאכש תורהצה קורזל ול לקש
 רובס קרלק .דיתעב קר עדנ האצותה תא

 ףירת ךכ לכ יונישל הביסה יכ

 םידחופ טפוסורקימבש איה טפוסורקימב

 ןיב המחלמה ,םייתניב אטופטהקש-מ

 םש ,טפשמ תיבל העיגה ףא תורבחה

 לע טפוסורקימ תא [אטופשוקש תעבות
 רמו ג מ מ ב וי

 הרבחב רתויב םיטלובה םישיאה ינש

 םי'גו ןוסרדנא קרמ ,טנרטניאב הליבומה

 5 ינשה תא רחא םימילשמ ,קרלק

 ד ו לי ב מי

 הגוהש ןוזח שיא ,דחאה .טנרטניאל

 שיא ינשהו ,םיניינעמו םיאלפומ תונויער

 לע דקוש רשא היגולונכטה םלועב הלועפ

 חותיפ לעו לעופב תונויערה םושיי

 .הרבחה



 ינולא-ןוסח תימע :תאמ

 רוקסל םיכישממ ונא וב ינשה ןויליגה והז
 14%8-ה יקחשמב םכתא ןכדעלו
 רוכזל ונילע .טנרטניאה תשרב םינושה
 רשפא יאו ,וילותיחב ןיידע הז םוחתש
 יקחשמל ולא םיקחשמ ןיב תוושהל ללכ
 הנכותה יתבמ | םיעיגמה | בשחמה
 ןהיפל הדימה תומא ,ךכל יא .םיליבומה

 תונוש םיקחשמה תא םינחוב ונא
 ונא ןהיפל הדימה תומאמ ןיטולחל
 קושל םיאצויה ,םירחא םיקחשמ םינחוב
 .ירחסמ ןפואב

 ה וגז
 :רתאה

 ו רארארא וש = רוה !| ארכו ]הכו "1 [ 11

 הרדיחב ורוקמש בשחמ קחשמ ;:תירוטסיה

 ידי לע םיבר םירקמב בתכנו תיטמתמ

 .תונושה תואטיסרבינואב םיטנדוטס

 " : ₪ | א" ₪

 ירוקמ הבשחמ/הדיח קחשמ :קחשמה
 תוריהמב ךרוצ לכ ןיא הז קחשמב .דמחנו

 ,תורואה לכ תא קילדהל איה הרטמהו הבוגת
 5%5-ל קלוחמה חטשמב ,ללכה ןמ אצוי אלל
 השימח הקילרמ הציחל לכ רשאכ ,םיעוביר

 הווהיו לק וניא קחשמה .םידומצ םיעוביר

 .הבשחמה יקחשמ יבהואל בוט רגתא

 ןתינ היעבה ןורתפ תא םילגמ רשאכ

 רפסמ תא ןתינש המכ דע רצקלו ,בוש תוסנל
 .חצנל תנמ לע תושרדנה תוציחלה

 4 :ןויצ

 ו
 :רתאה

 וכ "רש אה וסטה ,י' כור ]11616 ]1

 רכומה ,קיתו םידלי קחשמ :הירוטסיה
 .סקירד-סקימ-סקיא םשב רתוי ונל

 ןיב לדבה םייק אל השעמל :קחשמה
 סקירד-םקימ-סקיאה קחשמל הז קחשמ

 םיסקיאה לש הפלתהה רבלמ ,ירוקמה
 סוויב לש םיריוצמה םהישארב םילוגיעהו

 .א(7+-המ םייגארסה ונירידי ,דהטאבו
 .דואמ דומח

 3 וןויצ

 ו

 :רתאה
 הוז "וארא דו( ]וככזה '1לוחבה 111, וזא]ש>.[דזהו |

 תפוקתמ דואמ קיתו קחשמ :הירוטסיה
 תונוכמו היזיוולטה יקחשמ תומרופטלפ

 תויצאירווב ותוא םילגמ ונא .םיקחשמה

 ינפל ךרעבו הנושארה ותעפוהמ דוע תונוש
 :םויה רעו וםינש רשע

 קחשמה תיטנרטניאה ותסרגב :קחשמה

 היה ןתינו ,דחוימב בבלמ הארמ לעב ונניא

 דואמ ליעיו דמחנ רבד .רתוי בוט וקיפהל

 ידי לע תקיודמ הרוצת רוציל תורשפאה אוה

 קחשמה תא םיאתהל תנמ לע תאזו ,ןקחשה

 תוריהמלו ןקחשה בשחמל יברמה קוידב
 תוסנל ןתינ ,ךכ .טנרטניאה םע ולש רשקה

 הבוגתהו ןמזה ישרפה תא םומינימל לטבלו

 ובשחמ ןיבל קחשמה אצמנ וילע תרשה ןיב

 .ןקחשה לש
 3 :ןויצ

0 

 :!רתאה
 וו וניר .זרט(1ש5 ]הע "זו

 םיגוסמ תואקתפרה יקחשמ :הירוטסיה

 .תובר םינש הז םיבשחמ לע םימייק םינוש
 הקתפרה קחשמ ןיב ,ןאכ השענה בולישה םג

 ןיבל ותונומת ילב וא םעו ןשיה ןונגסב

 רבעב השענ "רוביגה התא" יקחשמ

 ישודיח תרזעב קר ךא ,םינוש םיבשחמב

 ןתינ ,רתוי תורחואמה תואסרגב [11%11.-ה

 .תוחונו קחשמ לש רתוי ההובג המרל עיגהל

תפרה קחשמ והז :קחשמה
 לש ןונגסב הק

 תלוכיתש ןוויכמ תאזו ,"רוביגה התא" ירפס

 ןיידע 141%11.-ה יפד לש תיביטקארטניאה
 לודג הייחמ בחרמ תרשפאמ אלו ,תלבגומ
 הלודג הקתפרהב רבודמ ,ןפוא לכב .יידמ

 ודא[. ירומע לע תכשמתמה תבכרומו

 םיכפוה [1,ק6ז16א1-ה ירושיק רשא ,םיבר

 .דואמ תירלודומל התוא

 עבראמ תחא רוחבל לוכי שמתשמה

 ביגהל וא וכרדב ךישמהל ירכ תויורשפא

 אוה םהילא םיבצמה לע תמיוסמ הרוצב
 אורקלו ןוחבל לוכי אוה ,ףפונב .עלקנ
 הציחל ירי לע וכרדל םיעלקנה םיצפה
 הנטק הנומת אוצמל ןתינ ףד לכב .םהילע
 .הקוחרהו הבורקה הביבסה תא השיחממה

 4 :ןויצ

 ןיינעל הלאש
 לש תובותכ םישקבמ םיבר םיארוק

 תונעל םיטונ ונא ךא ,תשרב םינוש םירתא
 ללכ תא וניינעי רשא תולאשל אקווד
 ימ לכ .דבלב לאושה תא אלו וניארוק
 ,םינוש םיאשונב םירתא אוצמל ןיינועמש

 שופיחה יעונממ דחא לכל תונפל לוכי
 :וז תיקלח המישרב םיעיפומה

 ה.ז הוד ה: יאו .ּה![הי/15וה.טטוה

 | ,ר(?(051 וארא |05.

 רצ 1103124 יועיל ה טנזוה

 וו

 ירא רט כס ג ]שזו

 או הו(נ] .[./\א: ועוצר הושע שטוח

 ילשמ רתא חותפל לכוא דציכ" :ףסא
 "?טנרטניאב

 ףד" ןיבל רתא ןיב ןיחבהל ונילע ,תישאר

 רתא חותפל תנמ לע .וווסאו[תק ור "תיב
 דחא םע רשק רוציל ךילע ,טנרטניאב אלמ
 רבדה תא םכסלו טנרטניאה יתוריש יקפסמ

 .ומע
 ."תיב ףד"ל ןווכתמ התאש חינמ ינא

 םירשפאמ טנרטניאה יקפס בור ,הז הרקמב
 םיישיא "תיב יפד" םיקהל םהלש םייונמל

 יפר" .תימינפה תשרב

 חפנב םילבגומ ולא *תיב

 םהל :רוסאו ,םיוסמ קסיר
 לכמ ירחסמ יפוא תאשל

 רפסמ םג ןנשי .אוהש גוס

 טנרטניאה יבחרב תורבח |

 םישמתשמל תורשפאמה
 יפד" םיקהל םלועה לכמ
 קלחכ ,םניחב ןלצא "תיב
 - תמיוסמ תיקסע הסיפתמ

 רוסא ולא םיפדל םנ

 םושב םיירחסמ תויהל

 .ןפואו הרוצ

 יתייה\ שדח ריהמ םדומ יתינק" :רש יסוי

 םיטרפ אוצמל ןכיה תעדל הצור

 הקיסומ תניגנל תונכותו 0א -1.1א%-ב
 תכרעמל םימיאתמה ,םינוש םיטמרופב

 "ווא 1

 תתל גהונ ינניא הליחתב יתנייצש יפכ
 אלא ,תויפיצפס תושקב יפ לע תובותכ ןאכ
 םיארוק וניינעיש תולאש לע תונעל ידכ
 וא םיטרסב הייפצ לש תורשפאה .םיבר

 ןיידע איה טנרטניאה ךרד םיפילק-ואריו

 ןתינ ךא ,הילותיחב תאצמנו דואמ תלבגומ
 רתוי תרחואמ הייפצל ואדיו יצבוק דירוהל

 תומוקמבו םינוש םיאשונב סנרסניאהמ

 .תשרה יבחרב םינוש
 ואוהנטא 3.11 הלעפהה תכרעמל םג

 ליעפהל תולגופמ רשא תונוש תונכות ןנשי

 לילצלו הנומתל םימייקה םיטמרופה לכ תא

 ןקלחו ,ווחוסש% 95 תכרעמל המודב

 .םינפדפרהמ תורישי תוצרומ

 תנכות תא ליעפמ ינא רשאכ" :רצלז ןנח
 .המסיסה תא ןגייחל סינכהל יילע ,ףודפדה
 ידכ התוא רומשל רשפא דציכ תעדל יתיצר
 "?םעפ לכב הלועפה לע רוזחל ךרטצא אלש

 לא עיגהל ידכ םיכרד רפסמ תומייק
 םינשי ,םינגייחה בורב .תשקובמה האצותה
 םש תא רומשל תורשפא הנשי ,םישדחכ
 ידי לע ךכ רחאו ,ובותב המסיסהו שמתשמה
 !.סעווו-ה תא ךופהל שרדנה םוקמב ןומיס
 םש תא ודבל ןגייחה סינכי זא .יטמוטואל

 .המסיסהו שמתשמה
 טירסת תביתכ איה תפסונ תורשפא

 ןגייחה ידי לע ארקיי רשא יטמוטוא (5זו)

 וב םימייקה םינותנהו ,1.טקוח-ה ךלהמב

 בורה .קחורמה בשחמה ךותל ובתכיי

 ץראב טנרטניאל השיגה יקפס לש טלחומה

 םינגייחל הלאכש םינכומ םיטירסת םיקפנמ

 ללב ךרדבו תויפיצפס הלעפה תוברעמל וא

 .(/וחו!ספ 95-ל

 יתיארו [₪(0:-ב יתרביד" :לאימרכמ רימא

 "?ןכתיי הז ךיא ,ץורעל ליעפמ ףא ןיאש
 "םילעב"ה השעמל אוה ץורעה ליעפמ

 םישמתשמל השרמש הז אוהו ץורעה לש

 .ליעפמ תויוכז ילעבל םה םג ךופהל םירחא

 "תיב לעב" לע רומשל תנמ לע ץוחנ הז רבד

 .ץורעב רדסה לעו

 םיפסונ םיליעפמ הנמי אל ליעפמה םא

 אלמ ץורעה רתווי ,בוזעי אוהש הדימב ,ודצל

 בזעש עגרב .ליעפמ אלל ךא םישמתשמב

 דחא ףא לכוי אל ,ץורעה תא ןורחאה ליעפמה

 םישדחה םיפרטצמהמ וא םישמתשמהמ

 םלוכש רע ,הרוצ םושב ליעפמל ךופהל

 .ינושאר שמתשמ בוש ףרטציו ושטני

 גאד ,ץוורעה ליעפמ אוה התאש הרימב

 עיגהל אל ידכ םיליעפמ קיפסמ תונמל

 ,תוריהזב םתוא רוחבל רוכז ךא ,הזכש בצמל
 ןגאלבל ליבות הנוכנ אל הריחב ןכש

 .םירתוימ א[ א18035-לו

 ,םיבתכמה לכ לצל הרות

 | םיחלוש םתאש םיסקפהו םי-:-א[11-ה

 ,העד עיבהל ,בותכל וכישמה .ונילא
 םירתאה לע רפסלו תועצה עיצהל

 ונתבותכ .םישלוג םתא םהב םיניינטמה |

 ,2409 :ד.ת ,טנרטניאה רודמ - וא1> :איה

 וא ,03-5708174 :סקפ ,51114 קרב ינב
 ,תונק ₪ תשועופוטה.תסו.ו| :- א1הו|-ל

 .ו 12:51 3110 -ב



 בהל רידא :תאמ

 -הְו ו ,תו)<=27-ה

 םיקחשמ ויה הלא לכ - 70

 מלו ועיגהש תורהצהה חתורמלו ,םילועמ

 חמאב ויה םהש רמול השק ,קושל םתאצ
 הנוילע תובישח תולעב תפומ תוריצי

 ,תאז תמועל .הסיטה .תויצלומיס םוחתל
 רפסמב םישרהל חילצמ דדגבל הרזחה

 רעושמהמ הלעמל הלעתמ ףאו םימוחת
 .(םירחא םימוחתב טעמ בזכאמ םג ךא)

 וגנתוא הריזחמו רתויב הסושפ הלילעה

 אוה התא .קאריע ימש לעמ המחלמה לא

 ךילעו תינקירמא תסייטב 1-16 סייס
 רשא ,תונוש תומישממ תומישמ םילשהל

 .םימירקמ םיבירדת תועצמאב ךל ורבסו'
 ויריקפת<ומכ טעמכ ,תונווגמ תומישמה
 הצצפה = . תוללוכו .המחלמב ב ברק םיוט לש

 .םירחא:םיסוטמ יוויל ,םינוש םינקתמ לש
 ליחתהל לכות ךכ .הטודכו ריווא תוברק
 ךלש תיבה סיסבב המישמהי תא
 "הריהמ הלחתהה* תייצפואב שמתשהל

 .ריוואב רבכ המישמה תא ליחתהל ד יב

 בשת ,םיטירפת רפסמב רבעמ רחאל
 לכה סייטה אתב .קהובו שדח [:-16 ךותב
 םינושה .םינועשה ,ידמל םישרמ הארנ

: 0 ] : 

 / תמר ילעב םהו הליעי הרוצב םינגרואמ

 ץמאמה תא השיחממ רשא ,ההובג טוריפ
 את תא רופהל תנמ לע עקשוהש ברה
 םיקחשממ רתוי רפושמו חונ םוקמל םייטה
 .וניארש םימדוק

 8 חססובמ היצלומיסה
 ב יךיל הא שם ה] ,[:=161: יטוטמ

 .תאז- םע ::םינושה םיקיטסיו'גב שומישה
 תרזעב םג"וּולְע טולשל ןיידע ןתינ
 אלו רתוו השק הז/,קפס אלל ךא ,תדלקמה
 שומישַה .תושוחתה ןתוא תא קפסמ
 קי תא ש"המי בוט קיטסיו'גב
 קיודמ/וההנמב תוגהנתההו "הביחס*ה

 ןויסינ ילעב לש :תויודע .יפ לעו ,ידמל
 טלחהב תושוחתה ,הז גוסמ תופיטב יתימא
 :יתימאה רבדל תוברקתמ

 יחטשו ,הבוט קחשמב הקיפרגה
 םיקיודמ תויהל םיפאושו םיינוגבר המדאה
 םלוא .קאריע < לש החטשל ההז הד הנקב

 המדאה - הנטק היעבב יתלקתנ םיתעל

 קר ךסמה לע העיפומ םימיוסמ םיקלחב
 רסוחל םרוגש המ ,הילעמ םיסט רשאכ

 לפב תמיוסמ תויתייעבלו היצזינורכניס
 .םינושה םיקחרמל רושקה

 תשחרתמ קחשמה לש תוליעפה רקיע

 תובישחש רמול רשפא ןכלו בר הבוגב
 אל ןקתשה ןכש ,תילוש איה ולא םיטרפ
 תומושמה תיברמב המדאל הברקב אצמנ

 קטרתהל תמיוסמ תופידע ול שי םא אלא)

 הקיפהנה ,ןפוא לכב .(תונמדזה לכב הילא
 ירקיעה שגרהש (וכזל ןירצו הפי
 תויטסילאיתה לע אוה הלוכ היצלומיסב
 םימוליצנ קחשמה ירצוי ושמתשה ,ךכל יא
 אבצה ידי לעיוחקלנ רשא ,ןייוול תונומתבו

 ךלהמבו ינפל ינקירמאה ןוחטיבה דרשמו
 .המחלמה

 םרטש קחשמל השדחו תידוחיי הנוכת
 היצלומיס קחשמ ףאב םויה דע הללכנ
 םיכסמ ינש תרזעב קחשל תורשפאה הניה

 רחא ךסמ לע ןאכ תוארל ןתינ .תינמז וב
 תא ףסונ ךסמ לעו ,םינועשה תאו ףונה תא
 - ואזטוונ- טחשווסת [21801גצ) א1:70-ה

 הנוכת יהוז .סוטמה בצמ לע םינוש םינותנ

 שמתשהל תנמ לעו ,הז קחשמל תיטרדנטס
 [!6זסו!68 םיטרכ ןיקתהל ךרוצ שי הב
 ןיקתהלו ,רחא םאות סיטרכ וא ןבל,//רוחש
 אקווד) 9" לדוגב םורכונומ ךסמ וכרר
 דואמ בורק אוהש םושמ רחבנ הזה לדונת
 .וותיִמא אוןיכ ךסמ לש לדוגל

 תושלוח יתאצמ ,תונורתיה לכ ףא לע
 ,.שומישה תוארוה ךירדמב תויזכרמ
 הסיט תויצלומיסכ םיבכרומ םיקחשמב
 סושפ ,רורב היהי ךירדמהש רתויב בושח
 דויצה לש הלעפהה יבגל יעמשמ דחו
 ךירדמה .סוטמב םינושה םירישכמהו
 םנמא אוה - הזכ וניא טושפ הז קחשמב
 לע ,סוטמה לע םינותנו םיטרפב אלמ
 ךא ,'וכו ויתונופכת לע ,םינושה ויקלח

 םיטהפה תא תולדל השק םיתעל
 ,ךכל שרפ..םהל קוקז התאש םייתימאה

 ךוראה הניעטה ןמזב הצוענ תפסונ השלוח

 רע םיתעלו  תונושה תומישמה לש יידמ
 (תדדוב המישמל תומימת תוקד שמח ידכ

 ,הבוט היצלומיס יהוז ,לכה ירחא
 רקיעב המיאתמ רשא תניינעמו תקיודמ
 םיקוסזה הסיט תויצלומיסל טל
 .המישנל ריווא ומכ שעמכ קתשמל

 יי רו]

 חב ז

 ב ב ] |

 לש בשחמה קחשמ תרוביג טפורק הרול

 (םירבקה תדדוש) דטווה אהווושא הנשה

 .תיתיזנא השיא יהז םכל הלגת

 תרסח האקתפרה דוטוומ אוטווה

 וחיו ינו יזופוהוי וגה יח

 תישארה תומדה לע םוליצ תויווז שולש לש

 ד וזה והוונץא תא תוכפוה

 יתואיצמה ידמימ תלתה האקתפרהה

 !הכ דע רתויב

 עזנק יקלח תרזחהל עסזממב תאצוי הרול

 םיחדקא ינש תרזעב .המצע ברו קיתע

 םיבוד ,םיפלטע ,ףרט תויח םילסחמ םתא

 .םככרדב םידממועש "וכו

 ,הרול לש תויצמינא 5000 -- ממ רתוי

 לש תיעבטו תישפוח העונת תורשפאמ

 1 זוגו יג ]ה קיבל בורג זויג יגה

 יז רי ירי

 ידו ירו

 ,בשחמל ץורל ,רקובב םוקל םכל ומרגיש

 \ יו יי דב וירי יל

 ןורתפ לע םולחלו ,לוכאל קיספהל

 יויו ב ו ו ]

 יג ריטר ידון יידו הי

 | .טפורק הרול

 קיספ(אלש השאה
 :.ןךתוא שגרל

% 



 ןייטשרבליז דוד :תאמ

 תולגל חמשי יאדו עדי אל דועש ימ

 דחומאה ואדא \(1ו\ תרבח יכ

 בכוכמ ,רחא אל לש הנכותה תיב איה

 רשא ,ורינ-הד טרבור אלפומה עונלוקה
 המכ עיקשהל טילחה םינש רפסמ ינפל
 תלעות חימציש והשמב ולש םינוילימהמ
 קחשמ אוה ,9 .בשחמ יקחשמ -

 ,ץאומש(6 לש ןושארה הקתפרהה
 ,הרזומ תילורנ'קור תודיח תקתפרה אוהו
 .םיידווילוה םיבכוכ ידי לע תבבודמה

 אאא בשחמה יקחשמ םלועב ארקנ 9
 הז .9 אוה יתימאה ומש ,תאז תורמל ךא
 םש והזו הפיטעה יבג לע עיפומת םשה
 יקפס ןכש ,התלע אן[אמ הלמה .קתשמה
 םסרפל םיכירצ ויה ב"הראב םיקחשמה

 "ו

 ה-8

 אלו ,םהלש סקפה תוריינ לע המילש הלמ

 ?רפתהל היושעש תדדוב הרפיס םתס
 הארו ןיע דח ונניאש ימל טופר תועטכ

 .וכ המיאה קחשמ לש רעצמה הרקמה

 ךץחןמט(4 ,השדח הרבח התויה בקע

 םירבד תושעל המצעל תושרהל הלכי
 תורוסמל תוביוחמ אלל תירוקמ ךרדב
 ;היולג לבקנ קחשמה תחיתפ םע .תוקיתע

 תרבוחו ּהאווצ הכותבו המותח הפטעמ

 .אילפהל דומח ןפואב תריואמה תוארוה

 הזוחא יאה לעו ,יא ול ףקתשמ היולגב
 .ךלש קוחרה דודהמ תלביקש השוריה םה -
 ₪51 לש בוליש ומכ תיארנ הזוחאה
 ,םיתיעבמ םירדח - 77 ₪57!₪1-ו

 םינונגנמ ,תוצלפמו םיינכמ םירוצי
 ,םיקירט ,תודיח ,םיידוס םירבעמו

 לוכיש המ לכ תורחא םילמבו ,תודוכלמ
 לש ותויפש תא הלאש ןמיסב דימעהל

 .קוחרה דודה = ו
 תורכיה רויס רחאל 2
 וב תושעל ץלמומ) םוקמב =

 םע שגפית ,ו5 5 (א[: שש

 םיחרואה םעו הזוחאה תווצ שש

 .םיילקיסומה
 םילכסותמ קור יאקיסומ

 ואצמ ,החלצ אל םכררש |
 םכרד תא תרחא וא וז ךרדב
 תושעל ךדיקפתו הזוחאל
 קסע והז ,(סא[3מ(-א םהל
 דוע ךבתסמ רשא ,טושפ אל
 םדוקש הדבועה רואל רתוי

 .ךכב תוצרל םיכירצ םמצע םיאקיסומה לכ

 הנבה וא תואיקב שרוד ונניא קחשמה

 ךירצ שממ אל וליפא התאו ,תילקיסומ

 תונהילו קחשל ליבשב הקיסומ בוהאל
 אלמ 9 ,א[צ'ד-ו ₪₪5/[5 ומכ .ונממ

 ,הבשחמ יקחשמ ראשו םילזאפ ,תודיחב
 םירופאה םיאתה תא ליעפהל םתרטמש

 .חדוקה ונחומב חודקלו
 תירותסמ ,הרזומ קחשמה תלילע

 תמייק קפס אלל ךא - תנבומ יתלבו
 ₪ םגצ סא קחשמל המודב .תינויחו

 ,א55ןפמאד5-ה לש דחמ אומשהצ

 תא תפפוא תירותסמ םזילאירופ תריווא

 םיינועבצ םירדח .הלועפה תריז

 םתמועלו ,תיתייזה המרב םישקשוקמו

 ,הזוחאה תכשהו תונורדסמה תוילולפא

 .קחשמהמ דרפנ יתלב קלח רומאכ םיווהמ
 תיסיסב המרמ תוענ 9-ב תודיחה

 ,ןומייס תודיחמ - לכה ,םדקתמ ישוקל

 תודיחו םיכובמב הלכו ,םילואפ ךרד
 הסנמו לאוש ,תודיח ונל דח 9 .תויטמתמ
 תתל ונל לא ךא .עגר לכב טעמכ ונתוא
 ...תולגלו ןנובתהל - רקיעב עוגפל ןיינעל

 הכ ןפואב תערפומו תתוועמ 9 תזוחא

 ררועי ןנובתנ וב רדח לכ יכ דע ,יראזיב

 .המיאו דחפ ףאו תוממותשה ,תואתשה

 - ןואיזומב םירקבמ ונניא יכ רוכזל בושח
 תעגל םג ךירצו רתומ לבא לכתסהל רתומ
 .יתמו תכלל ןאל תעדל בושח .תושעלו

 .תכלל אל ןאל תעדל בושח ,ךכמ רתויו
 לע תתשומה טסווק לע הבתכ לכב ומב

 םיקחשמ .הלילעב אוה ןורסיחה ,תודיח

 קופיסהש החנה ךותמ םיאצוי ,9 ומכ

 רופיסה תאבהו תודיחה לכ ןורתפמ לבקתמ

 הארנ ךיא ומכ םיטנמלאשכ ,ומויס לא

 ,ולוכ רופיסה הארנ דציכ וא םויס ותוא

 ןירותטמהו םזילאירוסה .םיינשמל םיכפוה
 רסוח לע םיליפאמ םנמא יתדיחה

 תמועל ךא ,ןכותה תודידרו תוירופיסה

 ,םתסאמא 58%סאק ומכ םיקחשמ

 אופמממ-ו ההמאותמה אאוסהז
 .לבחו .רסחב הקול 9 ,וסז א[

 גה םגצ סא תא בהאש ימ לכל ,9
 ךא .תעלוק העיגפ היהי ,דזזח אוזפוא הו

 ימ לכ .ולאכ קיפסמ םנשיש חוטב ינניא

 םע אוטסזשא| ולש טסווקה תא בהואש

 ,היצמינאו הקיפרג ,תופסותו בטור הברה
 לש םייטסירומוה םיבוביד ,יתוכיא לוק ספ
 םילזאפ ,תודיח ןומה ןבומכו סיטירבלס
 תונחל וימעפ םישיש - ןויגיה תוריחו

 ל הכחמ 9 ,הבורקה

 יפסכ ןב :תאט

 לע קנע תוזרכהב האצי
 המכב ומכ .8/4%14 - ףסונ טסווק
 הכוראה הייפיצה ,םינורחאה הירצוממ
 הלגנשכ הצפנתה ,תיקנע הקתפרהל
 רחאל ךא .תודיח טסווק דוע ונינפל
 ,וניניעמ ןוגיה תועמד תא וניחמש

 קחשמ אוה 1\.4,\ -ש תולגל ונעתפוה
 רתוי קזח יתלילע הרדיש דומע םע ןיוצמ
 יונב אוהו ,הליחחתב הארנ הזש יפכמ
 .יסאלק ינוידב עדמ רופיס תרוצב

 טחמהא אטטאאאא .תוצתהתפ

 ירצומ םלוכ - 108₪780₪8588-ו
 :ןורקיע ותוא לע םילעופש 5ןתתח \
 תודיח הברהו הלילע טעמ ,תניוצמ הקיפרג
 תא חיכוהש ,אוצ'51' זאמ .םילזאפו ןויגיה
 תיפרג תוכיאו תודיח הברה יכ הנעטה

 וא הלילע רטוח לע תופחל םילוכי ההובג
 ,אוצ'5 יקחשמ הברה ומק ,השלח הלילע
 א[ו8ד 2 יכ םירפסמו ,םייומידו םייוקיח

 הדב
 ךכ לכ הקיפה היישעתה ,השעמל

 יקחשמ םלועבש ,הז גוסמ םיקחשמ הברה
 לש רנא'זכ םתוא ורידגהש שי בשחמה

 .ומצע ינפב דמועה תודיח-תואקתפרה

 תראופמ תמאב הרבה ,ןמהאתא \

 גשומה תא האיצמה השעמלש ,הקיתוו

.₪ 

 [םי =. יו
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 ו.גםא|5]) זאמ השטנ ,סהעתפז
 הרבעו םיטסווקה םלוע תא א[ 1|
 דד הדבוע .תודיח-תואקתפרה רצייל

 ללב החלצהל הכז 062 ןכש ,הרזומ
 "הנשה קחשמ" ראותל ףאו) תימלוע
 טרפו (םיניזאגמ  רתבמב
 5וטאאה-ל ןיא ,[6%3875-ל
 .םוחתב שממ לש םירחתמ

 .תודיח-יקחשמ לש תונורסחה לע
 יקשנמ רדעיה ,םהבש הלילעה רסוח
 תויומד יפואו התואנ המרב םיגולאיר
 .םויה רבדנ אל ,םהב םייקש ינטשפו חוטש
 שי - ןמצע דעב תורבדמ תודבועה
 ולא תא שיו תודיחה יקחשמ רחא םירהונה
 .םייתלילעה םיטסווקל םינמאנ םיראשנה
 תודיחה יקחשממ דחא אוה ,בגא ,ה\א1
 םיטנמלא םכותב בלשל וחילצהש םידיחיה
 .ההובג המרב םייתלילעו םיירופיס

 הדבועב ילוא הנומט ךכל הביסה
 51568 הדימעה א[ תווצ שארבש
 - קראלק .ם רותרא עדונה רפוסה תא

 לע רשא ,ינוירב אלו ינוידב עדמ בתוכה
 האיסידוא - 2001" ולש ינכפהמה טרסה
 וב םתיפצ אל םאו םתעמש יאדו *ללחב
 (םכמצעב

 ,קחשמה ירוביג ,ונתוא ביצמ רותרא
 העיפומ יקנע לילג תרוצב תיללח .דיתעב
 ,םינעדמ לש תחלשמו היסקלגב
 רוקחל תאצוי ,םיאנותיעו םיטואנורטסא

 הירצוי תודוא והשמ תולגל ,התוא

 םא עובקלו ,(הנופיס לע םניא לוכיבבשו
 .ץראה רורכל הכרב וא םויא הווהמ איה
 תמ דקפמה ,תיללחה לע המ ןמז רחאל

 .ופילחהל תלשנ התאו ,תוירותסמ תוביסנב
 איה %1-ב תירקיעה ךתמישמ

 .חנעפלו אוצמל ,תולגל ,רייסל ,רוקחל
 הרזה תיללחה לא תעגהש איה היעבה
 ךא ,םצמוצמ םנמא תווצה .קתשמה עצמאב
 ךרוצ ןיאו םידושח םיסופיט קיפסמ םנשי

 תוולנה יאוולה תועפותו תודירבהש רפסל
 םלוכ תא תוכפוה ,ללחב תכשוממ הייהשל
 .והשמ םיטוריונל

 עקר יעטק תבלשמ קחשמה תיתשת
 םע תידממ תלת תויצמינאו םיריוצמ

 לכהו ,ואדיווב גולאיד קשנמו תויומד
 .הלועמ תיפרג תוכיאב

 תויהל הסנמ קחשמה תלילע
 לדתשמ קחשמהו תימאנידו תיראניל-ןונ
 תומד לכ םע תוגהנתה יכרד רפסמ רשפאל
 תמיוסמ הדמע טוקנל ביוחמ ךניא .תומדו
 שומישהש םג המ ,םירקמה בורב

 הניחבמו רשפיא אל ואדיו תייגולונכטב
 המ" יבצמ הברה לש םתריצי ,(תיביצקת
 לכב לבגומ תצק שיגרת םיתעלו ,"םא

 .הבוגתה תלוכיל ענונה
 טעמכ אוה אהאוה ,ןכ יפ לע ףא

 דח ןפואב ותוא םשש המ .רבד לכל טסווק
 אוה תודיחה יקחשמ לש תצבשמב יעמשמ
 תולגל איה תירקיעה הרטמהש ,הדבועה
 לע אצמנש שרחה םלועה תא ףושחלו
 .תיללחה

 לכב המר לע רמושה תודיח טסווק והז
 לש ןהו תודיחה לש ןה ,רנא'זה ימוחת
 4% ,םירוטילקת 3 יבג לע ,הלילעה
 רתוי וא) רופיסו םלש םלוע וכותב רצוא

 ונחנאש ,קתרמ ינוידב עדמ וטרס ןוכנ
 .וב םירוביגה
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 רעס-ןב ןרע :תאמ

 קחשמ !ורוע - חולה יקחשמ יבבוח
 תוומ" ,[688 לש םיהדמה תויללחה
 .,דומילל טושפ ,םיהדמ אוה .עיגה "טקש
 םיבירי ץפצפל רשפאמו םושייל ריהמ
 תומיהדמ תויללח תרזעב ןוציחה ללחב
 .תמדקתמ .היגולונכטו

 ותויחונב םיהדמ'סחשמה
 שי תיללח ףחיךל שיש עגרבו
 םילהנתמ .תוברקה .לכה ךל
 הלודג םיסקה תפמ לע ןבומכ
 קוטסלפמ תורוטאינימו
 | .םיליט ,תויללח תוגציימ
 תוקהי ראשו ודפרוט תוצצפ
 לולכ הז לכ .ןוצותה ללחהמ
 ףד םג ומכ להאלמה הכרעב

 'עייסמש יתלאתה תוניצס
 הךות קחשמה יקוח :תנבהב
 .שממ קש קחשמ ידפ

 | גוריד שי תיללהח לכל
 איה.המכ דע ץבוקה םםתטש

 | -הענות '.רותב זוזל הלובי
 תא הדוקנ הלוע המירק
 הלנש" ףדיצה הנטק היינפ

 תולודג תוינפו תּוקוקנ שול
 -% ,רתוי דוע תולוע =

 ה קש ילכ .השולש| םנסי
 | םיליט ,ודפְרוט :קחשמב
 םישטו ורפרוט .םי חתותו

 ,הזוזתה יגל דוע רותה :תלחתב 3 םירוי

 ןתיג ,ןכ) חולה לכ ךרואל(תיהתא םיפדורו
 .םתוא טרייל וא ,םיליטו ןן[פדוטמ חורבל

 יריה בלש עיגמ העונה רחאל

 םינוש !הזייל יחתותל הנווכהו ..םיחתותב |

 אצמנ רזייל יגוס 15 לש םלש ףחו םינושמו
 עבקנה העיגפ לוגלג ונשק .(םיִקוחה רפסב

 ויטירק תועיגפב| הלכו - ךלש ןחתותה :ןורשכו 4 גוס ןפ לע

 לש הנגהה גוריד תא רובעל ךירצ הז לוגלג
 עבקנש הנה גוריד תיללח לכל) ביריה
 םא ,(היינבה בלשב היתולוכי יפ לע שארמ

 םושמ ,ףסונ לוגלגב ךרוצ ןיא ,תעגפ ןבא
 םרוג אוהיסא ןיוצמ קשנ ילכ לכ רובעש

 ךומנ קזנ .הובג וא ינוניב ,ךומנ קזנל
 תלעביףייבוקה יפ לע קזנ םרגנש ושוריפ
 * תינוניבָה יפ לע - ינוניב ,הכומנה האצותַה

 םג ישי תיללח לכל ,ךכל רבעמ .ההובגה
 קזנהְמ' תצק תיחפמה קמ תתחפה גוריד

 | .הל םרגנש
 תויבוק תקיחמ ידי לע םשוימ קזנ

 ךינפל .תיללחה לש "קזנה בקעמב"
 תומושר ןהב/תויבוק לש תורוש תועיפומ
 תלוכי דוביאמ ,לחה - קזנה תואצות
 קשנ דוביא ,קזנ תומיסח תלוכי .,העונת

: 
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 0האצותה םע הייבוקה יפ לעי- ההובגו

 | תוצצופתהו |

 ןשאמ תוטושפ רתוי הכְּבַהיָזה תויטירק
 .ן₪ לש'תוטישה ראשב .

: 

 < .תועיגפ ,בגא .תי ₪ לש תטלחומ

 .[לט םיטנמלא קחשמב םימייק ,ןכ ןמכ
 ,ספא חווטל הנגה ומב ההוכג היגולונפט
 ימוגפ קזנ ןוקית תוכרעמ ,ודפרוט יחיסמ
 תו ,ךלשמ תויללח תריציל םיקוחו
 לכל ,הז.ךרוצל .תוכורא תוכרעמ וא * םנרצק

 לע עבקנה גוריד שי תי ללח
 תונורש כפי תולוכש'פ
 לכל םאש ךכ ,היטייט

 םיקוח 0% 1 .1סרטסאל
 ,דימת ומכו אדממ תלת ברקל |
- 

 הדובע ווטאב ושע םעפה םג

 סונובה -[שואמ תיִדוסי | 7

 ךרוא ברק לפש אגח ערקיעה
 ןתונש-ךכ ,העשמ רתוי אל
 אלו ףצרב םיקחשמ קחשל
 שש דע שמח ןגראל םיבייח

 גוהנש|יפכ שארמ ,תועש

 קחשמ ינפל תושעל
 , | .'כט-ברק

 תוליגר תויללח 24 :תויללח יוס
 .םיחתות תוניפסו

 םיקלוחמה 15 :םיחתות יגוס
 ,םירצפנ ,םירזייל ,הסאמ יחתותל
 יחתות ,היצזינויא יחתות ,םיקרפמ

 .היגרנא ירויו המזאלפ

 15 ,10 ,5 לש םירגשמ :םיליט יגוס
 .םיליט 20 וא

 ;,10 גורידב ודפרוט :ודפרוט יגוט

 .50-ו 40 ,30 0
 :תישיא היינבל תויללח סיטב יגוס

 ,םיסיסב 4

 ות
 ו ן ן ,

 רעס-ןב ןרע :תאמ

 בתכנ זאמ הפלה האמ עבר טעמכ
 הנושארה הטויטה ,(יןגומ ה18הו]

 ,ונחקטסתב 6 -ח חיה יפוסה הלוגלגש
 רנא'זה המכ דע ןימאהל השקו ויה
 .ליזג
 םולכ ונל חיח אל ומויקל ןושארה רושעב
 לש הנושארה האצוהה ,[8.0 דבלמ
 ומכ םיפסונ םיקחשמ חמכו \ 0 0-ה
 .1טתתש|!< 8 17018 וא ווטש

 םידיקפת יקחשמ ,תאז תמועל ,םויח
 ימוחת לכב הנטק הניפ םהל ואצמ
 קחשמב קחשמ אלש ימ םגו ,םיקחשמה
 ןילוגלגמ דחאב קחשמ יסאלקה
 .םיבורמה

 קתשמה לביק ,םינשה תצורמב
 ךדג016 סמ 5צפושטמ םשה תא יסאלקה
 םירבח המב - ("ןחלושה לע קחשמ תסטיש")

 םיצירמו עובשב םעפ תוחפל םישנפנ
 רפסמ תרזעב ,ןחלושה ביבס הקתפרה
 .תויבוק המכו םיפד

 וליאכ םשורה לבקתמ ץראבש תורמל
 ,הלאה םיקחשמה וצצ הנורחאל קל
 םייניצרה םירחתמה לכ טעמכ השעמל
 תטיש) םינש רבכ םימיייק 0%₪-ל
 ,7 תב םיללצורמ ,15 תב רוביגה
 ךא ,ורכו ן3 תונב אונאק-ו סויוז

 םע הרבע קושה לע בוצימ לש תוידעלבה
 .ןמז יידמ רתוי הוכאן2-ה

 לכ טעמבכ וסיכ רבכ יסאלקה ןונגסב
 המיא דעו היזטנפמ ,ירשפא רנא"ו
 תוטיש וליפא .ינוירב ערמ רעו תושלבמו
 םישנא לבא ,טפשב ונל שי תוילאסרבינוא
 תונונגסה טא טא ומק ךכו ןוויג וצד
 .םינושה

 יאדוול בורק היה ןושארה

 ,יח םידיקפת קחשמ ,[ןצ6 אס!

 לש .תוהובח .אשסאכ ול םיארוק ץראבש

 ונב ,קפסב תלטומ םתויפשש ,םינקחש
 וכלהו ,תוברחו תונוירשל םייוקיח םמנצעל

 .תועבגבו תודשב "תמאב ומכ" קחשל

 טא סא לבא ,החידבכ םפתנ הז הלחתהב
 ,שי םויכו ןויערה לש לאיצנטופה תא וליג
 םייעוצקמ םינודעומ ,הינטירבב דחוימב
 ומכ ,תונוש תורבח ,ךכמ האצותכ .[.אק-ל
 ךיא לע םלש קרפ תופיסומ ,\אווש סו[
 הקץ ןונגסב םהלש קחשמה תא קחשל

 היהש םישנאל ליבקמבו ,ןמז ותואב
 וטילחה ;ישפוח ןמז יידמ רתוי םהל
 ב שגפיהל ןמזה תא םהל ןיאש םישנאה
 1 טצ אוג! תא םיקהל ,עובש ףוס
 שגפיהל םוקמב ,ךכו ,"ראודה ךרד קחשמ"
 קתשל רשפא ,םירזומ םישנא םע
 .תובתכתהב

 תויורחתב .דינהל המ ןיא ,םפת הז

 וא טמא 60% לש תויתרקויה םיסרפה
 קחשמ לע םיסרפ םיקלחמ (20זו6 [יגוז
 ,הנשה לש רתויב חלצומה ראודה
 ימחשמ יפלא אל םא תואמ שי הפוריאבו
 דחא וחתפ ץראב םגו םירוודמ םידיקפת
 .והפיחב

 םיבשחמה םע םישנאה ואב זאש אלא
 רהוזה םמלועמ קתנתהלמ םיקוחר ויהש
 .ץבורמתו

 חונונגס ינש ודסי "הנירקה ידהוא"
 ,ןושארה .םידיספת קחשמ לש םישרדח

 ןונגסב תואקתפרה אוה ,רתויב שקובמהו
 םקוה ינשהו ,בשחמה לע םידיקפת קחשמ
 לוב תונקל תכלל חוכ םהל ןיאש םישנאל
 ךירצ ימ - קוגצ טצ אוטסטחו - אוהו וינומכ)

 !םירבחה תא תוארל וא ראודה ךרד קחשל
 ,ורכזו םדומה ךרד ינשל רחא רשקתנ טושפ
 .וטנרטניא-םורטה ימי ויה ולא

 םידיקפתה יקחשמ לש ןורחאה סיהלה
 דסיימה באה - א[גקוט ,םיפלקה קחשמ אוה
 םיקוח רפס תונקל םוקמב .ןויערה לש
 הנטנ םישנא םתוא תא עובש לכ ףוסאלו
 ,ןקחש שוגפנש םעפ לכבו םיפלק תוליבח
 תונכה אללו םוקמה לע ותיא קחשל לכונ
 .תורתוימ

 םיפלק ינפסאל ןדע ןג הז ,הזמ ץוח
 םימייק וליפאו ,תונשי תואצוהו םירידנ
 םיפלק לש יפסכ ךרע םימסרפמה םינותיע
 השיש 1,500%-ב ושפרנ ןמזמ אל) םינוש
 האצוהב קר ואציש םירידנ םיפלק
 .וחוגעוש לש הנושארה

 םידיקפת יקחשמ םויכ םא םג ,רוציקב
 ,עובש ףוס לכב יתרבח שגפמ םיבלשמ אל
 .אלפנ םלוע ןיידע הז



 ירפ ןורי :תאמ

 | בהוא יכה ינאש המ
 | הברה ,הרביק הז קנאפרבייסב
 | םיללצורמ לזמה עורל .הרביק
 לש הטושפו הרצק המישר ליכמ
 יתבשח ןכלו ,הז גוסמ תולתשה
 ינא .םישדח תונויער המכ לע
 תוחפ תצק םהמ קלחש עדוי
 ,םצעבו םירחאמ "םיישומיש"
 .ם"השו ם"הש לכב יולת רבדה

 רשפאמ הז רבגמ :הייאר רבגמ
 המכ יפ םילורג םיקחרמל תוארל
 לידנהל ףאו ,הליגר הייארמ המכו
 בורק חווטב םיאצמנה םימצע

 ןוחבל לכויש תנמ לע שמתשמל
 הייארה חווט .דואמ םינטק םיטרפ
 חווטמ 1+גוריד יפ אוה רפושמה
 םימצע לידגהל ןתינו ,ליגר הייאר
 גוריד .ןושארה חווטה עברב םיאצמנה

 .גוריד לכל 1,000% = ריחמ .8 = ילמיסקמ
 .גוריד לכל 0.1 = תושיי ריחמ

 תבפכרומה הנטק הדיחי :םימעט ןחוב

 .יאמצע ןורכיזב תדיוצמו ןושלה לע
 השולש לש ןורכיז םע תשכרנ הדיחיה
 דומלל הלוכיו ,שמתשמה תריחבל םימעט
 םעוט שמתשמהשכ .םיפסונ םימעט 10 דע

 טיפומ םעטה םא עדוי דיימ אוה המ רבד
 רבד .םעוט אוה קוידב המו ולש ןורכיזב
 .םינוש םילער יוהיזל דחוימב ליעי הז
 .0.2 = תושיי ריחמ .2,500% = ריחמ

 םיריחנה דחא ךותב בכרומ :תותיר ןחוב

 האב הדיחיה .םימעט ןחובל ודוקפתב ההזו
 תלגופמ ;תוחיר השולש לש ןורכיז םע
 תקפסמו םיפסונ תוחיר 10 דוע דומלל

 שמתשמהש המ לכל ריהמ יוהיז ןבומכ

 7% 40כ

 .0.3 = תושיי ריחמ .3,250% = ריחמ .חירמ
 רשגב לתשומה ,הז רבגמ :חיר רבגמ

 חירה שוח תא ריבגמ ,םייריחנה ןיב ימינפה
 ההזה שוח לש המרל דע שמתשמה לש
 םייניע םע םג .הייארה שוחל ותוליעיב
 שמתשמה לכוי ,תוסוכמ םיינזואו תומוצע
 אלל םחליהל ףאו ולומ שחרתמ המ תערל
 = תושיי ריחמ .10,000% = ריחמ .ןישנוע
5, 

 שושימה שוח תא ריבגמ :השוחת רבגמ
 הנחבה לש המרל דע תועבצאה תוצקב
 .רטמיליממ תוחפ םלדוגש םיטירפב
 ןתינ ךא ןיעל תיארנ יתלב טעמכ תכרעמה
 תוחפונמ תועבצאה תוצק יכ ןיחבהל
 = תושיי ריחמ .3,000% < ריחמ .תצקמב

1 
 הריבגמש תיבצע תכרעמ :תוזירז רבגמ

 עבונש המ לכו) תומדה תוזירז תא
 השולשב העיגמ תכרעמה .ותוזירזהמ

 תא רפשמ גוריד לכ ,םיגוריד
 = "יחמ .תחא הרוקנב תוזירזה
 = תושיי ריחמ .גורידל 0%
 .גוריר לכל הדוקנ

 ןצמח ינולב :ןצמח רגאמ
 ,תואירה דיל םילתשומה םינטק
 ןתינ םוריח ןמזבש ךכ
 םושנל םוקמב םהב שמתשהל

 ן0 םינולבה םיליכמ לכה ךסו |
 ליתשהל ןתינ .(ריווא לש תוקד
 20 לבקלו םיימעפ הריחיה תא
 = ריחמ .ריווא לש תוקד
 .1 = תושיי ריחמ .%

 :המישנה יכרדל םיננסמ

 םיבכרומ ולא םילועמ םינגסמ
 םיננסמו המישנה יכרד ךותב
 םינכוסמ םירמוחו םילער

 םיבוט םיננסמה .םירחא '
 הירחאש תחא הנש לש הפוקתל

 = ריחמ .ימינפה ןנסמה תא ףילחהל שי
 ריחמ .0.7 = תושיי ריחמ .%
 .2,500% :ימינפה ןנסמה תפלחהל

 תמאב והשמ ,ביבה ןורחא ןורחאו
 :ישומיש

 ימינפ ראדר :ןגרומ יוליגל ימינפ ראדר
 ייפ-הל ןגרומ יתמ שמתשמל תתואי הז
 המ ול עידויו ,ולש תואיצמל תסנכנ
 ראדרה תברקתמ ןגרומשכ .םהיניב קחרמה

 שמתשמה תא ריעהל ידכ םר לוקב ףצפצמ
 ריחמ .450,000% = ריחמ .ןשי אוהו הדימב
 .5 = תושיי

 לכו תואקתפרה ,תונויער ,םירופיס
 רודמל וחלש ,ןפוד אצויהו רזומה
 .ץוח תובתכ - םידיקפתה יקתשמ

 טקש תוומ

 ךירחא תופדור תויללח
 חולה קחשמל תשדוחמ האצוה [16₪ הררחש הנורחאל

 .תויללח ןיב תוברק ותוהמש קחשמ ,"פווסחו 60" הלש
 תויללח לש םיבר םיגוס טנשי םלועלו הכרעמל רשק אלל

 תריציל םיטושפ םיקוחו ,(ךלשמ תויללח תיינב יקוח ןבומכו 2
 ינפ לע הז קחשמ לש םילודגה תונורתיה דחא .ברק תוניצס /[( 

 ,[ .טוגוצה דא .46זטוטס]ו ,5וגז 50186 ומכ ,םירחא ללח יקחשמ 6
 קחשל ןתינש ךכ ,העשל העש עבר ןיב ךרוא ברק לכש אוה
 הליכמ תרפושמה הכרעה .דחא שגפמב תוברק לש ץבוקב

 םיליטלו תויסיסבה תויללחל קיטסלפמ תורוסאינימ
 םיקוח רפס ,תופמ םג הליכמ איה ,ןכ ומכ .ודפרוט תוצצפלו
 .קחשמה דומיל לע ולקיש החיתפ תוניצס ףסואו

 00[ 065 גתה אז[גמ

 םדא ינבו םילא

 קחשמה .ףצומה קושב ולזמ תא הסנמ שדח היזטנפ קחשמ
 יתלבו השדח האצוהמ עיגה אוהו ,םדא ינבו םילא לע ארקנ
 .וטח - 50וםווטז [זס!ווטוטח< םשל הנועה תרכומ

 תא בלשל (חילצמ הברה יתעתפהלו) הסנמ קחשמה
 לש תוחונה םע ס!6חוהפושז ומכ תוטיש לש םוכחתה

 תוברעתה יפלק ומכ ולשמ םירפו'צ המכ ףיסומו ,20-ה
 .ףרועה בנראה ומכ תוצלפמו תיהולא

 110016 הזזה: [2הזא א[ותוסמפ

 דיצה תנוע

 היינשה הבחרהה תאצוי הנוכיתה ץראב םיפלקה קחשמל
 .םיללכה תא הנשמ רשא ,("םינוקרדה" התייה הנושארהו
 םישדח םיפלקו םינכוס יפלק אוצמל היהי ןתינ הבחרהב
 םידצ טושפו ביריה ידי לע םיטלשנה ,(ךלש תויומדל םיהזו
 .ךלש תורובחה תא

 ןהל םימרוג ,תוצלפמה תא םיררועמ םיפסונ םיפלק
 יפלק תא םיקזחמ וליפאו תושדח תויגטרטסאב ןגראתהל
 .םיטושפה םיקרואה קי. ייהי

 ופסונ םישדח םירתא
 םימקוממה ולאל |
 המדאה ינפל תחתמ [

 ו(רכו תוליחמ ,תורעמו ₪
 ,תועסמ יפלק םיללוכו
 ףיסות םתמלשה רשא
 הטילש תודוקנ ךל
 .תובר
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 3ווט 16 ה 8
 ןפיב לודג

 תיבמ (2003 ויקוטו ינדיתע םידיקפת קחשמ לש ומש והז
 1670 (כ3ההס5 לשו < 503!|13ה תרבח לש ףתושמה רצויה

 רואל םיאצויה םיקחשמ תרדסב ןושארה אוה הז קחשמ
 רוביגה תטיש ןיב תבלשמה השרח הטיש - [הוסח תטישב

 ,תינונגס-יטלומ איה תבלושמה הטישה .|חוטז!6א תטישל
 ךא ,םיקוח םתוא יפ לע דובעי וזה הטישב קחשמ לכ רמולכ
 .תוילאסרבינוא תוטישל בלושמ םיקוח רפס לולכי אל

 ,זטעוסח-ב םג הב קחשל ןתינש אוה השדחה הטישב יפויה
 לש רצומ לכש ךכ ,רוביגה תטישב םגו [הו6ז![6א-ב םג
 תוטישהמ רצומ לכו תוטישה שולשל השעמל םיאתמ [:וטקוטה

 .[יוווסח=ל םיאתמ תודרפנה

 תורפס
 ראבה םלוע תגאס

 ,"ראבה םלועב םילוג" תא קושל הררחש רבוע םע תאצוה
 .רקוצ ק'ג לש ראבה םלוע תגאס לש ינשה הקלח

 רבכ ,"תומשנה ראבב תוצח" ,ןושארה קלחה

 הכזנ םיכשמהה תא םגש תווקל שיו רואל אצי
 תא רקוצ ק'ג גיצמ הזה רפסב .תירבעב תוארל
 ,ראבה םלוע לש היינשה הרוביגה ,גנא'צ הוורמ
 ןתנ לש ובוש"ב קר .תושק הב ללעתמו

 םירבדה ורתפיי ,הרדסב אבה רפסה ,"יאליזרב

 .םלוכמ לודגה עוריאל המבה רשכותו יוארכ
 ...תונלבסב ורזאתה



 ןייטשרבליז דוד :תאמ

 הנפדה ירז לע החנש \180:1א תרבח
 ,סאזאזגאפ אפ סא הח זאמ
 ,רבעש ףרוחה לש הריעסמה החלצהה

 טיקחשמ ןווגמ םע התמדרתמ הציקמ
 ךשמהה = אמ 1.₪אד -  םיגוסה לכמ
 טרס - 8 סו .ואא ,686 לש יופצה
 קחשמ לש הפטעמב יביטקארוטניא
 קר םה םתחס תא 5 (30-ו הלועפ

 ונרובע .חניכהש המישרב םיצולחה
 .האלפומה הרבחה

 קיגה ,םותש.מ סח םפססמ
 םאסא אא 5 אמ םשה תחת תכרעמל
 אצוי קחשמהש םושמ תמרגנה העפות -

 רחא םש:תחתו הפוריאב דחא םש תהת

 וכ םירפוז יאדו רתוי םיקיתווה .ב"ָהראב
 ו.ודדאמ טוס-ו האט המא יטא].ט
 .תורצ ןתוא תא ונל ושע גס תאדטתאע
 רבכ ריחּבנו רבעה תואיגשמ דמלנ ואוב זא
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 םהאסאפא 5אסאס - וישכע
 ורה ונייה םה ואו .מ סי ₪ז.00-ו
 םשה קרו הקיפרג התוא ,קחשמ ותוא
 ,לדבהה תא השוע הנושה

 תישפג הנכה

 םבולע ,המצע הריקסל לולצנש ונפל
 קחשמ אוה חטא א 5וא0אכ-ש ןיבהל
 ,תוניחב המכמ .ירוקמו ביהרמ הקתפרה
 ןבומכו היצמינאה ,שמתשמה קשנממ לחה
 .הלילעה -

 תונשנו תורזוה תובזכא רחאל
 טה םחוחו אהוסמז] ז[ זאמש בוקה -מ
 םיטסווק םישוע ךיא החכש ,אלפנה
 תודיח לע םיספובמה םיקחשמ ול האיבמו
 ו. וזהסעבמ ,אגאוג ,54ןצכקא5 ומכ

 להק ,ונא דועב ,טחהמהא אשאאטא-ו

 הזו ,עישויש קחשמל םיפצמ ,םיטסווקה
 חילצה םאסאפא פואסאמ-ש המ קוידב
 .(צואסזא יפו תושעל

 0 של

 לותחה תא הגרה
 אל םימְָרְגנה העונתה יקקפ תעפות תא םיִריְכְמ אדו צילגלג יניזאמ לכ

 םינרקסה :ינומהמ אלא ןמצע תונואתהמ
 םוקמל םיעיגמו םוקמ םושמ םיצצה
 ונלוכ לש שארב תרבועה הלאשה ,ץעוריאה

 זםש תושעל םהל שי המ" הראשנו התייה
 ,לבקנ אל הבושת ,ןכבו י?תיב םהְל ןיא
 תא ונל ןתונ םאסאמא 5וסאמ לבא
 .ןרקס רותב קחשל תונמדזהה

 ינקירמא ריית אוה טראבוטס !;גרו'ג

 בשוי ודועב .הפוריאב השפוחב אצמנה

 הנהנ ,יאזירפ הפק תיב תכררמ לע ותאנהל
 ,הליוא הפק םגולו יוותסה ריוואה 'גזממ
 הפקה תיב לא סנכנ ןוידרוקא לעב ןציל
 תא ול ריאשמ ,םיקסע שיא תובקעב

 .חרובו ןו!דרוקאה
 ,הפקה תיב תא דימשמ לודג ץוציפ

 תא ףלעמו םיקסעה שיא תא גרוה
 תרבועש הדומחה הייתפרצה תורצלמה
 לע בשי טראבוטס 'גרו'ג ,ונלזמל .םוקמב
 רבשנ ונחלושש הרבועל טרפו המרדמה

 .עגפנ אל אוה ,היישמש וילַע הלפנו
 עיצמ ,הרטשמל תימשר הרהצה רחאל

 ולויטב ךישמי 'גרו'גש יתפרצה שלבה
 ,תוביסנב בשחתהב .רבד עריא אל וליאכ
 וא ריית לכש תניוצמו תינויגה הצע יהוז
 'גרו'ג ךא ,החמשב חקול היה חרוא רבוע
 טסווקה רוביג םג אוה - ריית םתס רנניא

 .ונלש
 ,ינויגה תעד לוקיש לכ רגנב ,ןכל

 תא רוקחל ריעצה טראבוטס טילחמ
 םע רבחתמ אוה רהמ שיח ,ודבל היישרפה
 םיסנמ םה וידחיו הייתפרצ תוגותיע תמלצ
 :המולעתה תא רותפל

 הפוריאב תפרוטמ השפוח

 הווהמ תוארש חצרהש ררבתי הרהמ דע

 םירזומ חצר ירקמ תרשרשב הילוח קר

 ,אצמתש ומר .המחדתב םלועה תא םיכמה
 רצוא רחא ףדרמ לש ומוציעל ךתוא ליבוי
 רותפל הסנת ןאכמו ,דובאה םירלפמטה
 .המולעתה תא

 לכב ונתוא שי גפמ ,םתולא * יצלחאס

 םנמא .תוימוקמה תושפנה םע ץראו ץרא

 תצק הרוצב תורבעומ תויומרדה

 קחשמה לש ותוכזל ךא ,תיפיטואירטס
 תומניטס ןתואו ,הילפא וב ןיאש רמאי
 יבבוש רומוהב תואכומ ,תומודק תועדו
 .םואל לכל הווש ןפואבו

 - םילגנאה תא םיבהוא אל םיתפרצה
 םיריאה תא םיבהוא אל םילגנאה
 םינקירמאה תא םיאנוש םלוכו ,םיטוקסהו
 .ללכה ןמ אצוו שי ללכ לבלשב -

 דגנ םילזאפ /'תודיח
 אס[ .אאז 01.

 הרומת הלח וליאכ הנורחאל ,רומאכ
 תודיח לע שגר םשוהו ססווקה יקחשמב
 םיטעמ .פוווצתח5פ-ו או 5ז חסונ םילזאפו

 !תועמטומ תודיחה םהב םיקחשמה םה
 תוחמת >מכו הלילעב בטיה
 |םישיגרמ ונא םיתעלו ,ויגאססמג-ו
 ירטמוכיפפ ןחבמ רותפל ונילע וליאכ
 םילבקמ ףנא ,הנוכנ הבושת לכ לעשכ
 חָאהיו וא הלילע עטק לש "סונוב"

 לש רחא ןונגס םג םייק ,םתמועל
 תא םירגתאמה הקתפרה יקחשמ .םיטסווק
 םודיהבפב אקווד ואל ונהומ
 רדגוהש המב אלא ,תוילולימ/תויטמתמ
 ףרותבו) םיטסווקה םוהתב
 ::תויעב ןורתפ - "קתסמו.םא] 501.זאסט"

 !תסינכ ומכ היעב תמייק ,טשפומ ןפואב
 םולשת ןא לורט לע תורבגתה ,הריטל
 .חתפמו הועבל ןורתפה .ןופלטה ןובשח
 :יארשא םיטרכ וא לורטה דגנ ברח ,הריטל
 שוחר אצמנ ללכ ךררב ,(ןובשחה ןועריפל
 םינושה םיצפחה לוטפת ידי לעו די גשיהמ
 חילצנ ,תונושה תויומדה םע תורבדיהו
 ;תרחא וא וז ךרדב המלבורפה תא רותפל

 "וב תויעב רפסמ ונינפב תובצינשכ
 לע העיפשמ תחאה ןורתפה ךרדו ,תינמז
 רישע ,חלצומ טסווק ונלומ דמוע ,היינשה
 הזכ היה פוט אאזוטאז .ןיינעמו
 וסמומס ,(ינשהו ןושארהו
 הזפ היה אוה םג תוגפדמח 0

 = :הזכ יכה אוה םאסא מא פסק -ו
 בובס הלוכ הרופת קחשמה תלילע

 ,בםפרומ ץחסמו,םאו 501ןאט ןונגנמ
 תונוש תוצראב םינונגנמ-תתל ףעתסמה
 לעב אוה ןמזה דממ םג ,ןכ ומכ .הפוריאב
 .ןורתפל ץורימב דבל ךניא ןכש ,תובישח

 הלילעה תא םירזמ האסאמא 5 סאפ

 יצלסטק תא רזושו ,ףיצר ןפואב

 קיפסמ הרוצב קאט[. חםאו 51./זזאס-ה

 יוריגו .הגתא ררועל .ירכ תיביטנטניא
 התו תסמעה ילב ךא ,ילאוסקלסניא
 הרוצב ובליש .קחשמה יתנפתמ .תלכסתמ
 המרד .תריווא ,תמרוז הלילע האלפנ
 ,תרגתאמו הנהמ .תויקחשמו תיעונלוק
 .תורתוימ תומזגה אלל דחא לולכמל

 1 0 | ) םילמ ףלא יוושב
 לע תתתשומ קחשמה תקיפרג-
 לש רצויה תיבמ ינפיד ןונגסב היצמינא
 היצמינאה יטרס) כסא ₪ו.ודוז ינפלוא
 א1 1 ספ 0 זס וגמאי/מא םייעונלוקה
 תויצמינאה לכ .(האומא6 א זהה -ו
 הקיפרגַב אלו דיב תועובצו תוריוצמ
 טרס רצונ ךכמ האצותְכו תבשחוממ
 שומיש השועה ,יתוכיאו קלח היצמינא
 רפסמ ומכ היצמינאה םלועמ תוקינכטב
 לש הריצי ידכ ךות םיענה עקה ידבור

 "מ ₪ 1
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 תירממ>תלת הילשא
 .וכו

 תליה תב:הב'כ
 ונא ,זיהרפב ,קחשמה

 תמושתל בל םימש
 תובוחרה .םיטרפב םוידרל הרתיה בלה
 יפוא םלוכל ,ץוחבמו םינפבמ ='םינבמהו

 תונמאנ התוא:,העיבצבו רויצב יאזירפ

 ךא .תוצראהו םירעה ראשב םג תמויק
 תעקשומה ריעה התייה זירפ 7
 ,רתויב

 הברע הנזאה
 ןייצל בייח ינא ,תוניגההו תמאה ןקמל

 .ילקיסומה ןפב רתוי עיקשהל הלכיש
 תיזכרמ המיענ םוקמב ,קחשמה ךרואל
 תמרוז ,ונתוא הוולתש הפייעל הסומע
 יתלב טעמכ הטקש המיענ הטיאל
 הצוענ איהו ,רבדלהביס שי .תשגרומ
 וצד םאסאא 5/סממ יננכתמש הדבועב
 טנמלאכ עקרה תקיסומב שמתשהל
 אצמנ הב םעפ לכב .םחשמב יביטקארטניא
 תסיפ היהת וז םא וליפא ,בושח והשמ
 ;,והשימ םע החיש ירכ ךות היצמרופניא

 תקיסומ הלעת ,תישירח המיענ התוא ךותמ
 .המרדו חתמ

 תונגונמה תועתפההו לעופ ןויערה
 לע ונתוא ריאשהל תוהילצמ ולאה
 תומיענה לוטיב ,תאז םע .וניתובוהב
 תיבקע עטר תקיטומ ומכ ,רתוי תוהישעה
 קיזה סה האזחו  אאזסווד- ו דצמ םוסו
 תנווכ תורמל ,ול ליעוהשמ רתוו קחשמל
 .תנפתמה

 הייפצה המת
 ואם וא ,םאסאמא 5אמ

 ,ץלמומ ול וארקת אלש ךיא ,סח ₪[ססמ
 תבע הלילע שפחמו .תודיחהמ עבשש ימל

 יבהואל ,םיטסווק יבבוחל ץלמומ ,רשב
 םיביבח םינורחא םינורחאו הקיפרגו הקיטתסא
 .4\) 0[ .זירפ תא םיבהואש םישנאל -
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 םיקחשמה הפלחהל וא הרוכמל
 וא ידוא .[1-ה 93 + הי(

 .03-5597780 וא 03-5564221 ,דעלג

 חול תללוכה ךסמ אלל םשחמ תספוק
 סיטרכ ,הגמ 5 ןורכיז ,486 0-31 םא
 ,220% חוכ קפס ,קיטסיו'ג םיטרכ ,ןפ
 .םילוקמר גוזו 5.25 ןנוכ ,210 חישק ןנוכ
 חישקה ןנוכה ,הספוקהמ אצוה 3.5 ןנוכה
 ,לשוחטכאב 3.11 :םיקחשמו תונכות ללוב
 .03-6917684 ,רואיל .וא | 6 ,[20 2

 120 - הירוגמסטנפ :םיקחשמה הריכמל

 וס - .ה1.סאת וא דווח םהגאא 3 ,חיש
 וס - ח[ויד םתאטח ה[. 2 ,ח"ש
 אט 95 ,ח"ש 50 - אשרה חסכמ ,ח"ש
 ,ודוד .ח"ש 150 - ₪ 2 ,ח"ש 100 -

3 
 דועש בשחמ יקחשמ הפלחה,/הריכמל
 ויק א1תא 2 :ןונכ,ץראל ועיגה אל
 5 ג אד או. 3 זה 7
 ,רינ :םיגוסה לכמ םירחא םיקחשמו
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 יבג לע םיקחשמ הפלחה וא הריכמל
 תורבוח + וה !.[ץמ 96 :0-אואו
 סאא|5 ,ח"ש 140-ב תילגנאב תוארוה
 ;חיש 120-ב תירוקמ הזיראב

 ,ח"ש 45-ב אואס סטנו
 תוארוה תורבוח + או 1
 ואסא 11₪1.1א ,ת-ש 45-ב תילגנאב
 בשחוממ ןותיע ,ח"ש 40-ב
 1 רפסמ ןויליג [הדוזאז" אזאה]ה
 220-ב ןיוצמ בצמב יוב םייג ,ח*ש 20-ב
 ,ח"ש 100-ב הוה זס 1ן.גאק 3 ,ח*ש
 ,ןריע .חיש 100-ב או א( קורא הו .ןכ'5
09-74 

 זזה 95 ,(0א% :320-ל םיקחשמ
 80-ב םיקחשמה לכ .5דא סוהא
 תא הנוקל !ח"ש 180-ב םוקמב ח*ש
 ,ןכ ומכ .הנתמ קחשמ דוע םתשולש
 ודנטנינו רטסאמ-הגס תוקיתנע שפחמ
 .01-7522591 ,רשא .טיב 8
 לכ ,הלמוחה לכ ,םיקתשמה לכ
 .םימיהדמ םיריחמב לכה - םיבשחמז
4--052, 

 ןיב עסמ ::₪081-0 יבג לע הריכמל

 וי

 - ויפוסה דוחיאהו אבה רודה םיבכוכ

 גז סח דוזמ 405 ,ח"ש 0

 ,ח"ש 50 - ירוקמה
 .ח"ש 120 - 'זורופ הומה 5 א

 100 - ו טו.6סאומ דס דצמ שזאת

 70 - -₪א] יבג לע טקידניס ;ח"ש

 הנכות :םינוטילקת יבג לע ,ףסונב .ת"ש
 ,ח"ש 30 - וחשטוא<- ל ךסמ רמוש
 50 - קראפ הנול ,ח*ש 30 - 0

 ;ח"ש 30 - \צ האל ,ח"ש

 לכ ,ח"ש 50 - אא הדל תו
 ,ןנור .חוקימל םינתינ םיריחמה

 07-6581470 ,לט א 76
 .ברצבו םיירהצב

 + 04 -- הידמיטלומ בשחמ הריכמל
 םילוקמר + %1ן1צ ₪ לש לוק סיטרכ
 .8תזמ ,1.ם 4860666 רבגמו םייתוכיא

 ךסמ 1.2 ןנוכ ,1.44 ןנוכ
 ךסמ םיסרכ ,ציטה הבינה ו ץנא

 .03-674514593 ,וגייג ביבי .טנריירט 4

 ינש + םיקחשמ 3 + 300 הריכמל
 + דחוימ ןורביז םיטרכ + םיקיטסיו'ג

 ינש + ןורכיז םיטרכל דחוימ קסיר
 םידחוימ םיעקת + םידחוימ םיעקת
 וומד קחשמ + ואירטס תכרעמל רוביחל
 ןתינו ח"ש 1,300 לש דחוימ ריחמב לכהו
 .03-6058771 ,תימע .וחוקימל
 ואו: :םיאבה םיקחשמה הריבמל

 חה 97 ה תפהה 2 זצ
 ותאסמפ טז אווסווז 5 או
 .3691347=06 ,רמות .םיפסונ םיקחשמו

 הזיראבו שדח 0 קחשמה הריכמל

 .03-5052507 ,יש .תירוקמ
 ,םטא מ אטא או 1+2 :הפלחה,הריכמל
 ,ואואטפב טסו םסש5
 ,ןידאלא ,תויראה ךלמ ,6א םו.טש
 .03-8245104 ,זד .דועו [1ה 4
 וא ,ח"ש 125-ב 183 הריכמל

 120-ב פוועמת 5אתת]ז הןסזדהה 2

 חולשל אנ ,תונקל םיניינועמה ,חיש
 יונתבותכל םיהזמ םיטרפ םע -בתבמ
 :.21000 :דוקימ קילאיב תיירק ,4 ל"צאה
 .04-8770849 ,גרבצנימ תחפשמ
 לע םיאבה םיקחשמה הפלחה וא הריכמל
 דוח ,אמואוסא :(0- 081 יבג
 סא אחמצא[גא יאסנתסד - דנט
 לכ ח"ש 59-ב - 05 1.16-ו
 תא לבקמ םתשולש תא הנוקש ימ .רחא
 ,רימא .חזש 40-ב קחשמ + צטחיא
1-. 

 תמה ּ ןגוכ + ודנטבינ רפוט הריבמל :

 ריחמב לכה - םיקיטסיוי'ג 3 + םיקחשמ

 .09-349137 ,ינור .האיצמ

 בצמב 1.0850 ןוספא תספדמ הריכמל ש'
 םייג + םיקחשמ 19 + יוב םייג ,ןיוצמ
 .תוארוה ללוכ תוירוקמ תוזיראב יני'ג
 03-5470322 ,בינ
 ,חיש 90 - קץחוא[ 41. ₪01: הריכמל
 80 < רוטפ ידמוקה ,ח"ש 85 - 2 ןומייס

 = יאשאטשממשאהשששמ יאש 4 ה" 717 0 ₪ 7

 ו -

 .08-858₪4469 ,רפוע ןרעו תימע .תיש

 ויו -

 טיקחשמ ףילחהל ןא תונקל ןיינועמ
 וא [א:-ל 0-08 יבג לע,תונכותו
 .02-9911469 ,השמ ,ינוס קחשמ
 זן: 97 קחשמה תא תונקל ןיינועמ
 ,העלג ,לוז:.ריחמב 97 רקיירטס ואו
3-22 
 יבג לע ,ווכאא|5 2 תא תונקל ןיינועמ
 . ןולא .רקי אל ריחמב 6 0-אוראו
0-4 6 
 ריהמב 1 :םיפוקת יא תא תונקל-ןיינועמ
 2% לש ריחמב ?יםיפוקה יאו ח"ש 10 לש
 םירוקה תא נישהל ןיונועמ ,ףסונב ,ח"ש
 תרומת םיכרדב םילגלגתמ סקמו םַס לש
 וא ןופלטה ךרד ריבעהל רשפא .םולשת
 07-6736093 ,ףסא .םקפה

 םיקיתעה םיקחשמת תא גישהל ןיינועמ
 (םיירוקמ א?'ףידעו םיאבה
 תאו [ת א[ הא ,קוסו.ושיה 4

 ,תאז םע דחי ..הו\א וו ידדנח תרדס
 םיקחשמב הרזע גישהל ןיינועמ

 זזה םו.הג(ש6א טאטא
 ןיינועמ ,ןכ ומכ .אזאסט 008371 3-6

 םידוקה תא גישהל

 .ת0ב וי ע תיי+יי .

 505 10857 3-ל
 ,הרומתב .שדוחמה 50:8: 001157 --לו
 יקחשמ ראש לכב רוועל לכוא
 ץוח 5085 (0651-ה
 שדוחמה א[אס ₪51 -מ

 ,ביבא .ץוסו זמ 057 1+1-ו
0-6 

 םיקחשמה תא ףילחהל//תונקל ןיינועמ |
 1א6 סאו ,2-3 הירנריק !םיאבה

 ,יש .טיוחא םיטסווקו וכי אז ה

9-6 

 והגוה :םיקחשמה תא גישהל ןיינועמ ₪
 אה 95-96 ,אה ו וגה

 א[ ,הבונ-הרס

 גה הןסנס ,תוויוש הוחוסאב
 :םיקחשמל הרומתב .דועו
 הא זה 2 ,סאווא 20%
 ,ףסא .דועו ןמרדייפס ,[1םאסמפ ,ואואז
1-9 
 :םיאבה םיקחשמה תא גישהל ןיינועמ
 גו ססס האפ או
 לכו ,יא הא [ןה וממ חופה 2
 ,לאנתנ .,וןשי וא שדחו א קחשמ
 .(16:00 העשה ירחאו 3-9
 הרזעו םיטי'צ ףילחהל;/רוכמל ןיינועמ
 ,םתיסטא]ז ,םאווא [יטת:ף-ב

 ,טססססאו 2 ומאז 2

 ₪" ₪ ה ₪

 זחאצ 3 ,םשאא אטשאמאו גט
 מאטא .וזמאאזא .תא- וחדשה
 .08-9349338 ,ינש .דועו

 ובש םיבשחמ ןודעומ םיקהל םיניינועמ ש"
 וא|\ םיקחשמ ףילחתל היהי ןתינ
 06-595522 ,ןהד דדלא .(תונקל//רוכמל
 ונתבותכ .06-420630 רצופש דעיבא וא
 דוקימ ,לאערזו .נ.ד ,םידכ בושיי :איה
6 

 תא תונקל ןיינועמ ש"
 יבג לע אוסאד 1. אטומה 3
 .08-8566614 ,השמ ,רבלב םינוטילקת

 רוזאב מ"דומ תצובק םיקהל םוניינועמ ש"
 ,יתיא 01-6427378 ,ןתנוי .ביבא-לת
 .(13-15 ליבו 4

 רחבמ םע שדח םיבשחמ ןודעומ חתפנ ש
 םיטייצ ,תונכות ,םיקחשמ לש לודג
 םיקחשמה לכב הרזעו םיפיט ,תודמולו
 קחשמ + םישדח םיקחשמ לע ןובדע
 :050-980655 ,ןדיע .הנתמב

 156 שסחו.כ קחשמב עוקת ,וליצה -ש"
 הבושת לבקל דואמ חמשא .ןמז הברה
 :םיקחשמב הוזעא הרומתבו
 [ה וזו, 'וומוכדדו = .5הא1 + אא
 ,ןלפק דוד .טז1סמ 0051 4-נ
 .('ג ,'ב ,'א םויב קרו 0

 קחשמב םינש יבג לע םינש עוקת ש"
 רוזעא:,הרומתב .1 טיינ לאירבג
 04-8445298 ,ףסא .םינוש םיטסווקב
 הדלז קחשמב הרזעל תושאונ קוקז
 .8 בלשב חרקה תא םירבושש ירחמו
 :ףסא .םירחא םיקחשמב רוזעא הרומתב
1 

 ךיא םאטסאפ 1.065-ב עוקת ש"
 .?1 רוטילקתב ףרוטה חמצה תא םירבוע
 .(14:30 ירחא רשקתהלו 04-8758646 ,בינ

 דחבו כימנק 406 א[את-ב עוקת ₪"
 תא יתלעפה ,םאוכא[%-ה לש הרקבה
 םיטבצ הזיא לע עדוי אל ינאו םיעונמה
 םידוק ןתא הרומתב .ורדס הֶזיִאבו ץוחלל
 .09-911033 ,קידטר ,וא חוה זז 2-ל

 ,קויימה :םיקחשמב הרזעל קוקז ₪"
 בר ללשב דוזעא הדומתב ,5צ א גז
 זא 030-821776 ,קילומש .םיקחשמ לש
3-72 

1 

 תשפחמ תוורקה רוזאב 0 תצובק ש"
 ,בינ .11-15 םיאלינב תוינקחשו םינקחש
 .14:30 ירתא רשקתהל .6

 יפלק תונקלו ףילחהל ןיינועמ ש"
 ,ןדיע .אוגסזש ךוט ה דזזחאואט
1 

 לתדוזאב ןברוחה ילייחב קחשל ןיינועמ ש"
 .03-6427378 ,ןתנוי .ביבא
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 םיקחשמ הברה ךכ לכ םיאורש ירחא
 1 ו יו ל

 .תורבחב םיתנכתמה לש םהיתובשחמ
 | ו יצוין ימה מ גו וי וירו ווי

 תובישקמ אל טושפ תורבחהש שיגרמ
 ךא - םינוא רסוחב םיימשל קעוזה ןקחשל
 ללכ ךרדב) עיגמ הז רבר לש ופוסב
 והכונחו דלומה גח - הנשה לש וז הפוקתב

 ו יו ב ו =
 לע אורקל ןנערמ דואמו תויפיצהמ
 וגיתמהש םיקחשמ ,ןאכ רבכש םיקחשמ
 עגרל וכיח ,הכירעה תונחלוש לע תונלבסב
 תא ונל תתל םיחיטבמו לודגה הלהבה
 .גחל רתויב הבוטה העתפהה תליבח

9 

 ו:
 הביס ילב םידרומ

 |. 5 ₪5 :ץיפמ
 ,הסיט ימדמו םיטסווק המכ רחאל זא
 היגטרטסאה דצל הנופ 5
 אי מ נו
 ;לוכי ןקחשה וב ,תמא ןמזב הקיטקט
 - םירדצה ינשמ דתאב רוחבל ,יופצכ
 די ירו | ו ב
 הבוט הביסו תונורסח ,תונורתי רצ לכלשכ
 ,הפקתהב החיתפל

 ,"השדח הווקת" ירחא דיימ אוה ןמזה
 םידרומה וחילצה וב ,הרדסב ןושארה טרסה
 אצוי ,תעב .ןוטלשה סיסב תא תינמז לפחל
 יפלב תשקיע רגנ תפקתמב סבומה דצה
 " = ,ןכל םדוק ותוא וליפשהש הלא

 םירוטקס לש בר רפסמל קלוחמ רוזאה
 תולגלו חתפל ,תוָנבל רקפא םהָב ,םיחטשו
 ,םיבאשמ רחא שפחל שי .לכה טעמכ
 הנגה ינבמ םיקהל ,תויללחו םילייח רצייל
 תובשחתה ידכ ךות ;םילגרמ חולשלו
 .הובגמ תוארוהו ןמז תובצקהב

ּ₪ 

 5/5 וו
 ודחפ הזיא

 5 \ :ץיפמ
 :קחשמ וק תא חפטל הכישממ הרייס

 ינש ם-ב :הלש תודיחהו תואקתפרהה
 הז רתוכ"(תררמצמה %85[5 .תרדסב
 קרפהמ םיטנמלאה בור לע רומשל חיטבמ
 המיאו תומילא תווי תצק ףיסוהלו םדוקה
 תלת הפמ הפסונ - ומב .הלועפה ₪ 2"
 םוקממ הזוזתו רבעמ תרשפאמה תידממ

 וכ ו שי ין ימ

 ,הנוזיראב ןטק רפכב הליחתמ הלילעה
 ומלענ וירבח לכש ונרוביג"הלגמ וב

 = ,םיעבצ - ריעב ץ מוהל ו לכ תא 0
 םיקחשמ הטקש הקיסומו םיילוק םיטקפא
 רוציל ידכ לכה - יזכרמ דיקפת ןאכ
 .רשפאה לככ הדיחפמו תיטנתוא הקתפרה

₪ 

 :ב ומ בג ]ב
 ון כ יוהי

 א: או[:]\ :ץיפמ

 :תסרב בבותסמ םכמ והשימ םא

 חטב אוה ור יו לש תורבחבו םירתאב
 הזה קחשמה לע"תורדהנ תומופרפ האר
 -- היהי אוהש החיטבמ וס אכן ה
 המ לכו ,א!ה53דא 0 סאוסא-ל המוד
 תידיימ ומע איבמ אן(סס ומכ עמשנש
 .החלצהל בוט יוכיסו רידא לאיצנטופ

 די ייל ו בא יו ירמי רו ב
 עפשבו לק קשנב קה תשמוחמה ,תדדוב
 ומכ ,אלמל שיש תודוקפו תוארוה לש
 .תגאדו החותיפ ,השדח הירפמיא תמקה
 ו וש ממ ו-2
 "תואבצ הנומש דוע רוזאב שי יכ העידיה

 רובעל ךרטצתש ךכ ,הרטמ התוא םהלש
 םיבכוכה 2] לַע טלתשהל ידּכ ,דואמ השק
 ו מנ "ג ו
 רו

= 

 <!ן.וואט דווש
 םכל םמעשמשכ

 320 51'שכוס :ץיפמ
 סויקטנמ לש ירותפמהו טקשה יאה

 ףא .עודי אל רבעב ףקומ ,המידק ךרתשמ
 תרובח התוא זאמ ,ןאפ רקיב אל דחא
 תועומש לג התיא האיבהו ,הטלענש תורענ
 ירו יי מ יי יו שב

 ,קחשמ ךניה תומד וזיא קוירב עודָז אל
 שופית הז םש השוע התאש המ האגכו
 המ .תונכה תצובק לש היתובקע ₪1
 לכ עיפומה ,ואדיו עטק אוה רואמ רזומש" .

 ו

" ₪ 

 - ו

 םסווטסהו הא
 !םוב

 ואד ה קז .אצ :ץיפמ
 קחשמ תנטהב םיכורכ םיבר םיצמאמ

 שרוח הז גוסמ רתוכ .םיפתתשמ ברו חלצומ
| 

 תא עצבלו ךומכ גהנתהל לגוסמה
 , .תושעל רחוב תייה התאש םיכלהמה

 די
 בלש :לכב .והיזיוולטה יקחשממ החוקלה
 ב בת מו ור ג )יו יה
 םיעצמאחשכ ,םירחאה תנומש תא גורהלו
 המ הברהו תוצצפ םה ךתושר ו-1
 םיצפחו םיסונוב ינימ לכ םנשי ,ןכ ומכ
 ןכ ,ישיאמ-םסהויצל הפסוהו המרהל
 היי גור "מר ו צדק וגה גרוב

 גו *[=[=)

 הסוווח ה! : [3- דד 5
 | םי תלחמ

 וא(: א[[:ז ה :ץיפמ
 ו ו

 דוע אל .םימיו תוצרא תייצחל תואקתפרה
 ו שמשמה יתועמשמ ךרע רסח ץפח
 ךימעמה ,ךבוסמו בפרומ רוטלומיס אלא
 ,םייניבה ימימ הניפס לש ןטפקפ ךתוא
 .תושדח תוילגתו תושבי שופיחל עפמב

 ,ךל שיש טעומה ןוממב בשחתהל ךילע
 הגגהה תודמע תא ביחרת ותרזעב רשא
 יש שייר תה יד ב יב

 . 4 ,צ 0% 1% שת 1

 ָש | 8

 | =. וו
/ 

 א 7 8
 ה 1

 0 תוביכרמה .תומישמה 18-מ תחא
 .ךל םיכחמה םילולסמ

9 

5 
 ו י] יו

 | 50-1 :ץיפמ
 ו ו

 יו יי ו רני | מ תש וב
 .בשחמה ךסמ

 הבחרו תנווגמ הרדס דגנ םחליהל ךילע
 םקלח ,םדא ינב ו ו ו

 תאשונה הגוצת תרגסמב !םידיאורדנא
 תא ןממת חיוורתש ףסכה תרזעב .םיחוור
 ,תשומחתו קשנ ילכ ףיסות ,ישיאה ךלופיט
 הנהיתו תוינפוגה ךיתונוכת תא חיבשת

 .םייחהמ
 , דחא ברקכ יונב אל קחשמהש ןוויכ

 ךרואל .תידממ תלת הזוזתב אלא :,דחא
 ןיינעמ רתוי הברה אוה ,ריעה תובוחר
 ומרגי אלש םירוזאו תומוקמ עפש חיטבמו
 .ומצע לע רוזחל ול

₪ 
 סו והוא
 ביצקת ןיא

 ווישכעו ןאכ 6
 אשונ איבהל םיתנכתמה וסינ בר/ןמז

 קיפהל וסינ בר ןמז ,בשחמה יקחשמל הז
 תאז השוע וגו.1א1(או ךא ,ןיינעה תא
 די םירחאהמ רתוי בוט

 .תוכחל
 יט יונ יז . ה ,2070 תנש
 ד ב ב
 טובור ןיעמ = סקטרוו םשב ינשדח רצומ
 וייחב םדאל רוזעל ודיקפתש ללכושמ
 .ויתושקב תא אלמלו

 םוי וטפנש ,הז טובור איצממ לש ונב
 לוהינ תא ומצע לע חקול ,ותגצה ירחא

 ריי יו ןח שי דל ו ומ ויו "וב
 לע טלתשהל תוסנמה ,תורחא תורבח
 .םמש תחת וציפהלו רצומה

 ,תונושמו תונוש תוילגת'דועו הז ןיינע
 תיתריציה הקתפרהה תא םיווהמ
 לו וב די יליבו

5 

  דפהזהה הק
 אירממה קוסמב ותוא יתיאר

 . וראו הא :ץיפמ

 ו
 ו
 ו
 ו

| / 6 / 4 
 --- <> ישי ₪ ו <



 יי יי יריב יי
 - ייצאפא יקוסמ יסייט תויהל םימלותש
 תסייט לע דקפי ןקחשה .םיהדמ רוטלומיס
 ,הלאה םיינחצרה הסיסה ילכ לש המלש
 וירושיכל םאתהב עבקיי ודיתעו
 .םייטקטהו םייגטרטסאה

 תויצפוא לש בר רפסמב ךמות רתוכה
 10-ל דעו תשר ,םדומ רוביח ומכ קחשמ
 דורו | ד וא יי! יי ג | ירא בכ ו יי | ו|

 .תמלשומו

9 

 :וא ו

 יניפ ול םיארוק

 [זהודפש :ץיפמ
 יקחשמ םוחתב השדח הרבח ,[יווון5ך')

 הבר תובחלתה רדועל החיטבמ ,םירליה
 הזכרמבש ,השדח הרדסמ שדח רתוכב

 וש יל וש וו יש 1 גו ו

 המוהה ,שדחה בכוכה יוליגל .עסמב
 קשנמב שמתשהל ךילע ,ץראה רודכל
 םע החחושל ,םיצפה םירהל ידכ תומד

 ד
 תויתרגש תולועפ עצבל ידכ ךא ,טושפ יר
 ביגיש דחוימ טלק יעצמאב ושמתשת ,הלא
 .הזוזתו רוביד תולועפל

 םימי העבש ,תועש 24 לעופ וין[
 די א דר ידינו ור ב יי | ב | 2 יי

 חם ויל גה | ז קוי שו[ צה דו 10" ירו

₪2 4 

 הבר 3ל תמושת שורדי ,םיוסמ בלשבו
 .רתוי

 הברה אוהש ,יתימא הידמיטלומ קחשמ
 .ץחלו עבצה תקתפרהמ רתוי

₪ 

 םססוצא וא דחש= םטוופ5
 !הסאב הזיא

 ויוווו.וזיפ :ץיפמ
 בשוימ רוזאב הקסרתה ךלש תיללחה

 רתונש לכו ,30-ה האמב םדא ינבב אלמו
 םיובשה תא ףופאל אוה תושעל ךל
 .תכלל ךישמהלו

 ו וב ו ו
 לש ףסונ קלח אצמת דחא לכב ,םיירקוע
 לש רגתאה ינפב דומעת ,םפוסבו ,תיללחה
 ."ךמצעב תאו השע*

 רובעל היצפואה אוה ,ןאכ דמחנש המ
 ,ומדוק תא םייסלו קחשל ילב בלשל בלשמ
 הדיחב עקתיהל יוכיס טעמכ ןיאש ךכ

 ,םיזמר ףוסאלו ךישמהל קר אלא ,יהשלכ
 תעגיה וילא םוקמה תא ןוחבלו ריכהל
 .תורטמ דוע םישגהלו

 תויהל הלוכי תיללחל רזיבא תאיצמ

 וריזחהל ךרדה תאיצמש דועב ,דואמ הלק
 ו מ
 .רתויב השק

 תלת היצמינא בלשמה םיהדמ קחשמ
 .הבוט טסווק תקתפרהו:תידממ

₪ 

 -גפוה קסואז: אס
 תומישמ תפסותמ רתוי הברה

1 
 והאי סאו ואו .גדדטאה

 יישר | = | 4 יד מ יי ג =
 ,קוסמה רוטלומיפ תא ומייסו םמצעל

 יי
 םיהובגה םיגרדהמ תודוקפ דועְל םואמצו

 1 ייל יש גיי
 .תוכבוסמו

 שדחה ןייפמקה תא ונל האיבב 5
 ךילע ,דימת ומכ .האירוקב שחרתמה ,הזה
 ליפהל םיסנמה הלאמ םוקמה תא "תוקנל"
 יווק ןיב להחטפל ,יחכונה ןוטלשהיתא
 תושבגתמ ןדוטעב תובירמ עונמלו לובנה
 .םידרומה בלב

 ירתוכ לכב ומכ ,תקיודמו הדח הקיפרג
 ןשקא לש הנהמ בוליש םיחיטבמ ,הרבחה
 .הקתפרהו

 גאב - הצפה
 מ"עב םטסיטימלומ

 בשחמ יהחשמו תודמולב היא" ם1-57907וו
 ולודגה תותשרבו םיעוצעצה ,הק'פומה ,םירפסה ,םיבשחמה הויונחב ג'שהל ןתינ 03- %
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 ה"עב םטפיפיטלומ -* וע ו הליבומה הרבחה
 1-57 בשחמ יהחשמו תודמולב היי
 חולודגה תותשרבו םיעוצעצה ,הק'פומה ,םיומפה ,םי'בשחמה תויונחב גישהל ןתינ 3- 8
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